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Група № 26 

Предмет: фізична культура 

Урок № 5 

Тема уроку:     Правила техніки безпеки під час занять легкою атлетикою. 

Мета; :   Ознайомити з  правилами техніки безпеки під час занять легкою 

атлетикою. 

 

                Правила техніки безпеки на уроках з легкої атлетики 

1.         На уроках з легкої атлетики потрібно займатись тільки у відповідному  
Спортивному одязі та взутті. 

2.         Місце проведення легкоатлетичних уроків це є: спортивний майданчик, 
де є бігові доріжки, сектори для метання, сектори для стрибків у 
довжину та висоту, які відповідають санітарним нормам. 

3.         Всі речі, які можуть призвести до травм, залишають у роздягальні. 

4.         На початку занять виконуй  розминку. Це допоможе краще засвоювати 
вправи й запобігти травмам. 

5.         Під час бігу на короткі дистанції потрібно бігти тільки по своїй доріжці. 

6.         На фініші не роби різких зупинок, після бігу перейди на швидку ходьбу 
,уповільни дихання і тільки потім зупиняйся. 

7.         Виконуй стрибки тільки на рівному грунті. 

8.         Стояти на шляху розбігу й біля місця приземлення під час стрибків не 
можна, щоб запобігти травмуванню. 

9.         Перед початком стрибків розрихли пісок у ямі. 

10.    Приземлення має бути м’яким, на обидві ноги, з поступовим 
присіданням. Не приземляйся на руки, щоб не травмуватися. 

11.    Стрибки виконуй тільки тоді, коли попередній стрибун покинув місце 
приземлення. Пам’ятай про безпеку – виходь зі стрибкової ями тільки 
уперед. 

12.    Не перебігай місця ,де проходять заняття з бігу, стрибків і метання. 



13.    Метай тільки в напрямку ,вказаним вчителем. 

14.    Під час метання вибери такий напрямок, щоб м’яч не потрапив у вікно 
чи людей. 

15.    Не подавай м’ячі для метання кидком. 

16.    М’ячі для метання збирати тільки з дозволу вчителя. 

  

Легка атлетика – «королева спорту» – один із найстаріших видів спорту. В 
основу легкоатлетичних вправ покладені природні рухи людини – ходьба, біг, 
стрибки, метання. Вона об’єднує понад 40 різних видів ходьби, бігу, метання, 
стрибків, а також багатоборств. 
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Група № 26 

Предмет: фізична культура 

Урок № 6 

Тема уроку:     Техніка безпеки на уроках футболу. 

Мета: Ознайомити з технікою безпеки на уроках футболу щоб запобігти 

травматизму , 

 

 

 

1.Заняття з футболу проводяться на стадіонах, футбольних полях, 
майданчиках, закритих залах з мініфутболу, футзалу. 

2. Всі займаються повинні бути в спортивній формі, передбаченої 
правилами гри. На заняттях з використанням єдиноборства, іграх та 
ігрових вправах взуття у всіх має бути однотипною (бутси, кеди або 
спортивні тапочки). 

3. За порядок, дисципліну і своєчасний вихід на футбольне поле 
до початку занять відповідає суддя, вчитель фізкультури, черговий по 
групі або капітан команди. 

4. Викладач до початку занять перевіряє стан, готовність 
футбольного поля та наявність необхідного спортивного 
інвентарю. Перевіряє міцність воріт, відсутність сторонніх предметів на 
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поле. Інструктує учасників з техніки безпеки, правил гри, безпечної 
техніці відбору м'яча і ін. 

5. Запізнилися після рапорту чергового, до занять не 
допускаються. 

6. Після перенесених травм або хвороб футболіст допускається до 
подальших занять тільки з дозволу лікаря. 

                  

 

7. Всі футболісти повинні знати про профілактику спортивних 
травм і вміти практично надати першу долікарську допомогу. 

8. Під час занять на футбольному полі не повинно бути сторонніх 
осіб або предметів, які можуть стати причиною травми. За воротами і в 
10 метрах біля них, а також у секторах для метання і стрибків не 
повинні знаходитися сторонні особи і спортсмени, які займаються 
іншими видами спорту. 

9. При виконанні стрибків, випадкових зіткненнях і падіннях, 
футболіст повинен уміти застосовувати самостраховку (приземлення в 
угрупованні, перекиди в угрупованні, перекати). 

10. Під час проведення ігор, учні повинні дотримуватися ігрову 
дисципліну, не застосовувати грубих і небезпечних прийомів, вести гру 
згідно з правилами змагань. 

11. У процесі змагань необхідно суворо дотримуватися правил гри. 



12. Проводити заняття з футболу дозволяється тільки на полях з 
рівним покриттям (без ям, канав, каменів, калюж), захищених від 
проїжджих магістралей, загазованості, запилення. 

13. Займаються повинні суворо дотримуватися дисципліни і 
порядок при виконанні отриманих завдань, а судді і капітани команд - 
припиняти всякі порушення дисципліни і правил гри. 
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