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zgodne z metodyką iprogramamiszkotenia dla dzieci imłodzieży pzLA

ZAŁOŻENIA WSTĘPNE.

Programskierowanyjestpodkątem młodzieĘ szkolnej wprzedńalewiekowym 11_ 15 lat
. (szkoła Podstawowa ) orazrńodńetry licealnej i studentów w wieku Uló - U20.

zańęta zagadńeńa ksźahowania różnycń form umiej ętności ruchowych
PodPorządkowanYch sPecyfice uprawiania konkurencji iekkoatlety cmrychwynikających zpotrzebpołączeńaobowiązkolvychzajęćwychowaniafizycznegozzajęcialri
pozalekcyjnymi.
PoPrzez realaację programu nazajęciashtreningu lekkoatlety c11ęgo,uczniowie _
zawodnicy powinni byc_wpełni prrygotowani dó startu w konkureicjach obję|ch
progmmem Szkolnego Zńązk1I Szkolnego :

a) czwórbój lekkoatletyczry,
b) biegi przełajowe,
c) konkurencje lekkoatletyczre.

Układ ProgramuPazwalana ciągłe wzbogacanie i doskonalenie umiejętności w
wYbranYch konkurencjach na poziomie zgodnym z mozliwościami, zainteresowaniami i
PofuZrebami uczestników zajęć. Umożiwia dostosowanie do warunków bazowych i tradycji
lŚrodowiskolvYch. Składa się z częściogólnorozwojowej dla szkoĘ podstawowej i części
ukierunkowanej dla młodzieĘ szkół ponadpodstawow}ch.



CEL GŁÓWNY

Celem głównym nauczartia, rozwoju jak i doskonalenia umiejętności lekkoatleĘcznych w
trakcię zajęć zrŃodzieżą jest wykorzystanie posiadanych umiejętności dla dalszego rozwoju
sprawności i akfywności ruchowej; ( bieg, skok, rzut ).
Dla słabszych uczestników i przeciętnych uzyskany zakres umiejętności integralnie
mviązany z rozwojem cech motorycznych, możę być podstawą aktywności o charakterze
adaptacyjnym
i wyrównawazym.

W trakcie kończeńa szkoły na etapie gimnazjum najzdolniejszamłodńeż powinna
wykorzystać posiadane umiejętności dla dalszego rozwoju sprawności i aktywności
ruchowej, jak takZe do kontynuowania treningu specjalistycznego na etapie juniora.

CELE ETAPOWE.

Realizacja celów etapowych, to opanowanie umiejętności przewidzianych dla
po szcze gólny ch cykl i nauczania rwiązarry ch
z kategoriami wiekowymi oraz rozwijanie cech motorycznych.
Przebieg tej realizacji w powiązańuzprogramem szkolnym wychowaniaftzycznego w
trakcie trwania roku szkolnego wygląda następująco :

miesiace
- rozwijanie motoryki (od XI do III )
- nauczanie podstaw L,A. ( IX, X i IV, V )
- nauczanie podstaw innych dyscyplin ( IX, X i IV, V )
- ocena sprawności ( X, I, IV )
- udział w biegu przełajowym (X, IV )
- udział w zawodach 1.a. ( IX, V, VI )
- badania lekaiskie ( tX, IV )
- zdobywanie klas sportowych (ptzez cały rok szkolny)



TRESCI REALIZACJI PROGRAMU
LEKKOATLETYCZNEGO W OPARCIU O PLAN

ROZWOJU SPORTOWEGO ZAWODNIKA.

1. Etap szkoły podstawowej
a) wiek - 12-15lat
b) klasa - V- VI
c) kategoria - dzieci starsze
d) treść szkolenia - wszechstronna , pogłębiona

Program w tym etapie szkolenia sportowego ma na celu rozwój i doskonalenie
ruchów naturalnych jak : bieg, skok, rzut .

Opanowanie uproszczonych form gier sportowych oraz ogólne usprawnianie koordynacyjne.
Na zakończenie tego etapu uczeń powinien zdoby ó brryow ą klasę młod zieżow ą.

ZADA|{IA

t. Badania lekarskie.
2. Ocena sprawności motorycznej.
3. Rozwijanie potencjału motorycznego.
4. Ksźałtowanie świadomego podejścia do rozwijania własnej sprawności ruchowej,

wynvalania chęci ciągłego doskonalenia swoich umiej ętności.
5. Nauczanie podstaw konkurencji lekkoatletycznychwchodzących w skład czwórboju

6. Zwiększenienatężenzńaur i gier rucho}vych z elementami gimnasĘki
podstawowej.

7. Wprowadzerrię elementóv/ spra\Nności biegowej wchodzących w skład
lekkoatletycznego,,ABC" :

- skipy A,B,C
- wieloskoki
- pokonywanię płotka nogą zakrocznąi atakującą.

8. Udział w biegu przełajowym; dz. - 800 m , cH. - 1000 m.

CELE SZCZEGOŁOWE

1 . Kontrola, obserwacj a i kształtowanie prawidłowej postawy
poprzęz ćwiczeńa korekcyjno - kompensacyjne.
Badania lekarskie, określenie własnej wydolności tlenowej .

a) podstawowe osiągnięcia : uczeń rula swój wzrost, waE7, rozpoznaje
prawidłową sylwetkę, zna osiągi

wydolności tlenowej.

b) uwagi :- badania postawy ciała określane są podczas bilansu
zdrowotnego na początku roku szkolnego,

- badania wydolności tlenowej - próba Ruffiera
- pomiary wzrostu i wagi dokonywane są we wrześniu
i czerwcu.



2.Ksńahowanie cech motoryczry ch poprzez zńavły, gry
sportowe,
marszobiegi, biegi krótkie, wieloskoki, skok w dal iwzvvyż,
rnĘ ptłkąlekarską o różrej wadze.

a) podstawowe osiągnięcia :

- uczeintapońomwłasnych cech motoryczrrych ( szybkość, siłę, wytrzymałość,
- zna sposoby ksztahowania cech motorycznych.

b) uwagr : stosowany test sprawności motoryczlej wg Denisiuka.

3.Ksźahowanie świadomego podejścia do własnych ruchów
i bezpieczrtego ich stosowania, poprzez wzbogacanie uczria
w wiedzę umożliwiaj ącąponańe podstaw techniki i
zrozumienie najprosts zy ch zasń optymalnego wykorzystania
ruchu.

a ) podstawowym efektem dzińanta uczniów powiruro być
zadowolenie, obj awiaj ące się niewymuszon{ chęcią dzińańa,
spontanicmością i ciągłym dąZeniem do doskonalenia swoich
umiejętności.

b ) uwagi : wprowadzenie różnorodnych form ruchu wg
zainteręsowń , jak i prowadzeńe zajęćłączących elementy
gimnastyki , gier i zabaw ruchowych, ówiczenzuĘciem
nieĘpowych prryborów.

4. Nasycenie zabaw rirchowych elemęntami technicznymi,
pogłębiający naturalny ruch biegowy :

- ksżahowanie opanowania rozbiegu do wszystkich
skoków j ak i rzlh; oszczepem poprzez nauczanie
i zaltomaĘzowanie ptzyspteszenia ostafoiich 5 -ł kroków
przedodbiciem ( wyrzutem ),

- ptzyulezlmię i kontrolowanię odbicia prąy wszelkich podskokach i skokachprry
przejściu przez całą stopę,

- przechodzenie niskich przeszkód przy zastosowaniu od pierwszych ćwiczeń -
dalekiego odbicia od przeszkody oraz lądowanie tslżzaprzeszkodą i
kontynuowanie dalszego srybszego biegu,

- nauka startu niskiego i wysokiego,
- nauczańe najprostszych elementów rzutów poptzez:. rnftpiłeczkąpalantową ,

kamieniem iĘ. zpełnym odwodzeńem ręki doĘŁu,tnĘ piłkąuszatąz
obrotem.

a) osiągnięcia,, aczeńuczestnicry w zajęciach stosuje z pomocą start niski i wysoki ,

stosuje odbicie jednonóż w skoku w dal i
wrwyż, potrafi pełnió rolę organizatoraw zabawach ruchowych.

b ) uwagi : ostrozne podejście do kaZdego lczńa- indywidualnie. Poprzezzabawy
zachęcenie do wykorzystania predysporycji srybkościo}vych młodego człowieka (,,ńoty
wiek"- okres
dojrzewania).



5.Udńń w zawodach czwórboju lekkoatleĘczrego napoziomie :

klasowym, szkolnym i gminnym.
PeŁrienie roli zawodnika i kibica.

a)osiągnięcia: uczsńpotrafi rywalizowac zgodnie zideą ,,fńt play", ptzsjawiaszacunek do
ptzeciwńka , mobilia$e się w wyniku dontanej porużki, potrafi umiejętnie dopingować i
kulturalnie zachowywać się jako kibic.

6. Dokonanie 2 - krotlrego pomiaru cech motorycznych:
Je§len - wlosna

- szybkośó - 60 m.
- siła dynamiczna -ruutpiĘ lekarską ( 2- 3 kg.) do tyłu przezgłowę
- wtrzymałość ogólna ( biegowa ) dz.-600 m. , chł. - 1000 m.

a) osiągnięcia: osiągnięcie lepsąych wyników zpomiaruwiosennego, jako dowód
dobrze przepracowanego sezonu.

b) uwagi : specjalną uwagę naleĘ zwrócić na dńewczęta , które
dojrzewĄąszybciej,rozpotządzająkłótszymokresem
doj rzewani a,,złotego wieku".

Z.Etap szkolenia ukierunkowanego .

a) wiek: U16
b) klasa : VIII §P i klasa I Szkół Ponadpodstawowych
c) kategoria: młodzik
d) treść szkolenia : ukierunkowany (blokowy )

bez specjalizacji

W programie przewiduje się obok sportu głównego (L.A.)
sporty uzupełniające ( wieloboje, gry sportowe ).

ZADAIIIA:

1. Ronvijanie i ocena potencjału motorycznego .

2. Ksźałtowanie sylwetek zawodników poprzezwznacnianie gorsefu mięśniowego i
aparatu ruchowego.

3. Badania lękarskie orazacenaadątacji do wysiłku flzycznego-
4. Ujawnienie predysporycji i wypracowanie umiejętności (l.a.) o :

- wykuywany poziom poszczególnych cech motoryczrrych
- zaawarLsowanie techniczne i kięrunki łatwiejszego przyswajania techniki

sportowej
- wyniki sportowe najlepiej opanowanych konkurencji
- wybór kierunku na grupę konkurencji pokrewnych, wzajemnie uzupehriających

się
- rmikanie wysiłków maksymahnychprzeciąeń
- starty w zawodach sportowych ( biegi przełajowe )- ńeloboje (L.A.), mityngi lekkoatle§cme
- doskonalenie podstaw różnych dyscyplin sportowych
- nauczanie i doskonalenie konkurencji lekkoatletyczrych.



CELE SZCZEGOŁOWE.

1.Podtrzymanie i podniesienie poziomu podstawowych cech
motoryczny ch, zwłaszcza :

wytrzvmałości:
- mńa zabavłabiegowa( MZB ),(Duża zabawabiegowa)
- marszobiegi
- biegi naprzełaj ( 1000 m, - K. 2000 m. - M.
- biegi powtarzane na odcinkach : 500-600 m 100-300 m 60-80 m. itp.
- biegi tempowe
- biegi powtarzane z lotnego startu
- gry zespołowe

siłv: gry zprzeciąganiem, przenoszeniem współćwiczącego) ćwiczenia gimnastyczne
(podpory ,zwisy), ówiczeniaz piłkami lek. wchodzenie po linie, wieloskoki.

szybkości : - biegi powtarzane na odcinkach - 50 m.
- starty ztożtychpozycji wyjściowych na odcinkach

15-30m.
- biegi po spadku na odcinku do 300 m.

- przyspieszęnie na sygnały akustyczrre do 20 m.
- staĘ do biegów sźafetowych
- biegi przęzpłotki

a) osiagniecia podstawowe : uczeń,zllapoziom własnych zdolności
motorycznych,

b) osiagniecia ponadpodstawowe : ucz. samodzielnie bada szybkość, siłę,
wytrzymałość, analizuje wyniki wg norTn.

c) uwagi : do pomiaru motoryki stosowany tęst Denisiuka.

2 Określenie konkuręncj i pokrewnych wzaj emnie uzupełni ający ch
się: - 100 m ,200 m, skok w dal , skok wrvryż

- 400m,800m.
- 800m, 1500m.

- kula,oszczęp
a ) osiągnięcia podstawowe : uczeń spełnia nofmy dwóch, ztrzech

vr,y r óżniających cech motorycznych,
b) osiągnięcia ponadpodstawowe : lczęn osiąga nolmy trzech cech

motorycznych.
c) uwagi : postęp rcazny pozwoli uniknąó wcześniejszej speilalizacji.
3 .Nauka i doskonalenie konkurencj i lekkoatleĘcznych ;

- skokwdal
- skok wzvlyż
- tzllt oszczepem
- pchnięcie kulą
- start niski
- biegi sźafetowe.



a) osiągnięcia podstawowe : uczeń startujący w zawodach poprawnie stosuje : start niski ,

wymierza rozbieg do skoku w dal iwzwyż, uzyskuje odznaki młodzieżowych
organizatorów sportu dające pełnić im role zawodnika i kibica.

b) uwagi : szkolenie techniczne powirrno się kończyc udńałemw
zawodach ( dla najlepszych - do szczebla wojewódzkiego ),

4.Dęenie do rozszerzenia zasobu ćwiczeńpoprzez stosowanie odpowiednio dozowanych
cwiczęńwytrzymńościowych, szybkościowych, gibkościowych i koordynacyjnych.
Nauczanie elementów gier sportowych.

g) osiągnięcia : uczenrozumie zasadę wszechstronnego usprawniania się przez
stosowanie różnorodnych ćwiczeń.

h) uwagi : cwiczeniarozpatĄemy w aspekcie zdtowotno- tozwojowym .

W programie przewiduje się obok sportu głównego (L.A.)
sporty uzupełniające ( wieloboje, gry sportowe ).

4. Etap szkolenia ukierunkowanego .

D wiek:20lat
i) klasa : IV klasa ( LO i 1 Rok Studiów )
k) kategoria : U20
l) treść szkolenia : specjalizacja

ZADANIA:

m) Rozwijanie i ocena potencjału motorycznego .

n) Ksźałtowanie sylwetek zawodników poprzezwzmacnianie gorsetu mięśniowego i
apatatu ruchowego.

o) Badania lekarskie oraz ocena adaptacji do wysiłku ftzycznego.
p) Ujawnienie predyspozycji i wypracowanie umiejętności (l.a.) o :

- wykazłwany poziom poszczególnych cech motorycznych
- zaawansowanie techniczne i kierunki łatwiejszego przyswajania techniki

sportowej
- wyniki sportowe najlepiej opanowanych koŃurencji
- wybór kierunku na grupę konkurencji pokrewnych,

wzaj emnie uzupełniaj ących się
- unikanie wysiłkówmaksymalnychprzeciążeń
- starty w zawodach sportowych ( biegi przełajowe )
- wieloboje (L.A.), mityngi lekkoatletyczne
- doskonalenię podstaw różmychdyscyplin sportowych
- nauczanie i doskonalenie konkurencji lękkoatletycznych.



CELE SZCZEGOŁOWE.

1.Podtrzymanie i podniesienie poziomu podstawowych cech
motoryczny ch, zwłaszcza :

wvtrzymałości:
- małazabaulabiegowa( }r4ZB )
- marszobiegi
- biegi naprzełaj ( 1500 m. - dz. 3000 m. - chł.
- biegi powtarzane na odcinkach : 500-600 m,100-300 m 60-80 m.
- biegi tempowe
- biegi powtarzane z lotnego startu
- gry zespołowe

siły: gry zprzeciąganiem, przenoszeniem współćwiczącego, ćwiczenia gimnastyczne
(podpory ,zwisy), cwiczęniaz piłkami lek. wchodzenie po linie, wieloskoki.

szvbkości : - biegi polńaruane na odcinkach 20- 50 m.
- starty z tóżrry ch pozycj i wyj ściowych na odcinkach

15-30m.
- biegi po spadku na odcinku do 30 m.

- przyspieszęnie na sygnaĘ akustyczne do 20 m.
- starty do biegów sztafetowych
- biegi przęzpłotki

d) osiagniecia podstawowe : uczęń zna poziomwłasnych zdolności
motorycznych,

e) osiagnięcia ponadpodstawowe : ucz. samodzielnie bada szybkość, siłę,
wytrzymałość, analizuje wyniki wg norrn.

f) uwagi : do pomiaru motoryki stosowany test Denisiuka.

4. Określenie konkurencji pokrewnych wzajemnie uzupełniających
się: - 100 m , 200 m, skok w dal , skok wzvlyż

- 400 m, 800 m.
- 800m,1500m.

- kula,oszczep
a ) osiągnięcia podstawowe : uczeń spełnia norrny dwóch, zttzech

v,rylróżńĄących cech motorycznych,
b) osiągnięcia ponadpodstawowe : uczeńosiąga nolmy trzech cech

motorycznych.
c) uwagi : postęp roczny pozwoli uniknąó wcześniejszej specjalizacji.
3.Nauka i doskonalenie konkurencj i lekko atleĘ czny ch ;

- skok w dal
- skok wzllryż
- rzńoszczepęm
- pchnięcie kulą
- start niski
- biegi sżafetowe.



a) osiągnięcia podstawowe : uczeń startujący w zawodach poprawnie stosuje : start niski ,
wymierza rozbieg do skoku w dal iwnlłyż, uzyskuje odzrraki młodzieżowych
organizatorów sportu dające pełnić im role zawodnika i kibica .

b) uwagi : szkolenie techniczrro powinno się kańcryć udńńęm w
zawodach ( dla najlepsrych - do szczebla wojewódzkiego ).

4.DEżeńe do rozszerzenia zasobu ówiczeń poprz;ez stosowanie odpowiednio dozowanych
óńczęńwytrzymŃościowych, szybkościowych, gibkościowych i koordynacyjnych.
Nauczanie ęlęmentów gier sportolvych.

a) osiągnięcia : uczęitrozumie zasadę wszechstonnego usprawniania stę ptzez
stosowanie różrorodnych ćwiczeń.

b) uwagi : ćwiczeńa rczpatrujemy w aspekcie zdrowotno -
- rozwojowym.

3. Etap szkolenia ukierunkowanego .

c) wiek: U18
d) klasa : Klasa I Szkół Ponadpodst. i Klasa II i m Szkół Ponadpodst.
e) kategoria : junior
D treść szkolenia : ukierunkowany (blokowy ) ze specjalizacją

W programie przewiduje się obok sportu głównego (L.A.)
sporty uzupehiające ( wieloboję, gry sportowe ).

ZADANIA:

l.Rozwijanie i oĆena potencjału motorycznego .

Z.Ksńńowanie sylwetek zawodników poptzezwzrrracnianie gorsetu mięśniowego i
aparuturuchowego.
3.Badania lekarskie orźLz ocena adaptacji do wysiłku ftzycnrcgo.
4.Ujawnienie predysporycji i wypracowanie umiejętności (l.a.) o :

- wykarywanypoziom posz*zegoLnychcechmotorycanych
- ZaĄwaflsowanie techniczne i kierunki łatwiejszego przyswajania techniki

sportowej
- wyniki sportowe najlepiej opanowanych konkurencji
- wybór kierunku na grupę konkurencji pokrewnych, wzajemnie uzupełniających

się
- unikanie wysiłkówmaksymalnychprzecięeń
- starĘ w zawodach sportowych ( biegi przełajowe )- wietoboje (L.A.), mityngi lekkoatletycane
- doskonaleniepodstawróanychdyscyplinsportowych
- nauczanie i doskona]enie konkurencji lekkoatletyczrych.



CELE sZCzEGaŁowE.

1.podfirymanie i podniesienie poziomu podstawowych cech
motoryczny ch, nlłłaszcza :

wvtlzvmałości:
- mała zabawabiegowa( MZB )- marszobiegi
- biegi naptzełaj ( 1000 m. - dz. 2000 m. - chł.- biegi powtarzane na odcinkach : 500-600 m.

100-300 m 60-80 m.- biegi tempowe
- biegi powtarzane z lotnego startu- gry zespołowe

!fui grY zPrzecięaniem, przenoszenięm współćwic ząaęgq óńczeńa gimnastyczre
(PodPory,zwisY), Ćwiczeńaz piłkami tek. wchodzenie'po-1inie, wielosko]<i,

szybkości : - biegi powtarzane na odcinkach 20- 50 m.
- starĘ zńżnychpozycji wyjściowych na odcinkach

15-30m.
- biegi po spadku na odcinku do 30 m.

- prryspieszeńe nasygnały akus§czre do 20 m.
- starĘ do biegów sztafetowych
- biegi przezpłotki

a) osiągnięcia Ęodstawowe : uczęńnra poziom własnych zdolności
motorycznych,

b) osiagniecia Ponadpodstawowe : ucz. §amodzielnie bada szybkość, siłę,
wytrzymałość, analizuje wyniki wg norm.

c) uwaqi : do pomiaru motoryki stosówany test Denisiuka.

2 - określenie konkurencji pokrewnych wzajemnie uzupełniają§ych
się: - 100 m, 200 m, skok wdal, skok wzwyż_ 400m,800m.

- 800 m, 1500 m.
- kula,oszczep

a ) osiągnięcia podstawowe : uczeń spełnia normy dwóch, zttzęch
wyńżńających cech motorycznych,

b) osiągnięcia ponadpodstawowe : uczeiosiąga nolmy trzech cęch
motorycznych.

:ły*tri .: poslęp roczny ponvoli uniknąć wcześniej szej specj alizacj i.
3.Nauka i doskonalenie konkurencji lekkoatleĘ cznych"; '- skokwdal

- skok wmyż
- rzut oszczepem
- pchnięcie kulą
- start niski
- biegi sztafetowe.



a) osiągnięcia podstawowe : uczeń startujący w zawodach poprawnie stosuje : start niski ,
wymierzarozbieg do skoku w dal iwrułyż,uzyskuje odmaki młodziezowych
organizatorów sportu dające pehić im role zawodnika i kibica.

b) uwagi : szkolenie tęchńcmrc powinno się końcryć udziałęmw
zawodach ( dla najlepszych - do szczebla wojewódzkiego ).

4.Dążeńe do tozszęrzęnia zasobu óńczenpoprzez stosowanię odpowiednio dozowanych
ówiczeń wytrzymńościowych, szybkościowych, gibkościowych i koordynacyjnych.
Nauczanie elementów gier sportovyych.

o osiągnięcia : uczeń rozumię zasńę wszechstronnego usprawniania się przez
sto sowanie różnorodnych ćwiczeń.

. uwagi : ćwiczenia roąpatrujemy w aspekcie zdrowotno - rozrrojowym .

WNIOSKI KOŃCOWE

W przedstawionym programie szkolenia lekkoatletycznego, na który składają się
szczegółowe cęle szkolenia, podstawowe osiągnięcią jak i główne zńańadla
poszczególnych grup wiekowych ukazano możliwość rozwoju uzdolnień i zainteresowń
trenujących ucmiów.
Umiejętności zposzcrngólnych i lekkoatleĘcnych nastawione są na harmonijny
rozwój młodego cżowieka, który pod stałą konfiolą może ujawnió swój talent.
Uwzględnienie indywidualnych predyspozycji sprawnościowych umozliwia uprawianie
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