
DZIECI,
CHODŹCIE NA DWÓR!

BIEGANIE
ROZGRZEWKA:

ĆWICZENIA BIEGOWE:

trucht do parku, na miejsce treningu

stojąc w rozkroku z rękami wyciągniętymi do boku - skręty tułowia z wejściem na palce stóp

wymachy prostą nogą w przód i w tył oraz na boki (przy drzewie, drabince, słupku lub płocie)

wykroki ze skrętem tułowia (zwróćmy uwagę, aby zachować kąt 90 stopni między udem

a podudziem obu nóg oraz na to, aby kolano nie dotykało ziemi)

przyciąganie pięty do pośladka w marszu, z wyjściem na palce (na zmianę - raz prawa,

raz lewa noga)

stanie na jednej nodze, z drugą nogą uniesioną wysoko (kolano powinno znajdować się na

wysokości biodra, kąt zgięcia w stawie kolanowym powinien wynosić 90 stopni) – utrzymanie

pozycji jak najdłużej (ćwiczenie wykonywane na obie nogi). pamiętajmy o pracy rąk – gdy lewa

noga jest w górze, z przodu powinna być prawa ręka (praca naprzemianstronna)

marsz w miejscu z wysokim unoszeniem kolan i pracą rąk

trucht z krążeniem ramion w przód oraz w tył

trucht z krążeniem ramion: prawa ręka w przód, lewa w tył oraz na odwrót

trucht z krążeniem ramion oraz z obrotem tułowia dookoła własnej osi

zabawa w berka „oddawanego” – na małej przestrzeni (około 5x5 metrów)

zabawa w lustrzane odbicie

niskie podskoki z naprzemiennym unoszeniem kolan na wysokość bioder (skip a)

niskie podskoki jak wyżej z krążeniem ramion w przód lub w tył

niskie podskoki z unoszeniem kolana jednej nogi na wysokość bioder na przemian w przód i w bok

niskie podskoki z naprzemianstronnym „wyrzucaniem” drugiej nogi w bok

niskie podskoki z naprzemianstronnym „wyrzucaniem” drugiej nogi w przód



DZIECI,
CHODŹCIE NA DWÓR!

WYŚCIGI:

Każde ćwiczenie warto zaczynać od powolnego wykonania, starając się złapać

rytm. Dopiero po złapaniu rytmu można przyspieszać wykonywanie ćwiczenia.

Każde ćwiczenie, w którym skaczemy na jednej lub dwóch nogach,

będzie dobre do kształtowania takzwanej siły biegowej. Możecie nawet pograć

z dzieckiem w klasy!

ustawiacie się 5 metrów od siebie – osoba stojąca z przodu jest osobą uciekającą, osoba stojąca

z tyłu ma za zadanie ją dogonić na dystansie 15 metrów. Odległości można wydłużać bądź skracać,

aby dostosować je do ćwiczących. Gonitwa zaczyna się, kiedy osoba z przodu startuje

„gonitwę” jak wyżej można także wykonywać po slalomie, np. między drzewami. Upewnijmy się

jedynie, żeby dystans nie był zbyt długi – zwłaszcza dla dziecka

warto także pobiegać razem z dzieckiem po różnego rodzaju nawierzchniach – trawie, betonie,

piasku, żwirze lub zwykłej ścieżce i zapytać je o to, czy czuje jakąś różnicę w biegu po różnych

nawierzchniach – po to, aby zwróciło uwagę na to, że to gdzie biegamy może mieć znaczenie

ROZCIĄGANIE:
stojąc w rozkroku - kilka skłonów do prawej nogi, do lewej nogi oraz w dół do ziemi,

z każdorazowym przytrzymaniem pozycji w dole przez maksymalnie 5 sekund

rozciąganie łydek przy drzewie – stojąc w wykroku opieramy palce przedniej nogi o drzewo,

płot lub ścianę jednocześnie trzymając piętę na ziemi i pochylamy się nad stopą

ćwiczenia oddechowe – na koniec treningu warto wziąć kilka głębszych wdechów

– wdech i wydech powinny trwać po minimum 3 sekundy


