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Мета уроку: розвиток та удосконалення загальної фізичної 

підготовки, розвиток фізичних якостей.  

Розминка Вправи для м'язів ніг  

М'язи ніг відносяться до числа найбільш масивних і сильних м'язів 

людського тіла, при цьому вправи для їх розвитку потребують 

достатньо великих навантажень.  

Виконати це в домашніх умовах не завжди виходить. Великі 

можливості дає використання гумового бинта. Необхідно тільки 

передбачити прикріплення невеликого м'якого пояса для фіксації на 

любій частині ноги.  

1. В. п. - присідання з подальшим випрямленням ніг, долаючи натяг 

зложеного у декілька разів бинта . 2. В. п. - стоячи спиною до 

стінки. Один кінець бинта закріплений за крюк, другий за гомілку. 

Піднімання зігнутої ноги вверх. 3. В. п. - теж саме, тільки 

виправлення зігнутої ноги. 4. В. п. - теж саме, тільки піднімання 

прямої ноги вверх. 5. В. п. - теж саме, тільки стоячи боком до стіни. 

Рухи ногою в сторону (від стіни). На початку виконується лівою, 

якщо той що займається стоїть правим боком до стіни, потім 

правою ногою. Ці ж вправи можна виконувати стоячи обличчям до 

стіни, лежачи на спині, на боку, животі, міняючи положення тіла по 

відношенню до точки кріплення гумового бинта. 2 Матеріал уроку: 

Біг на 60 метрів є спринтерською дисципліною легкої атлетики. 

Вона входить до програми легкоатлетичних чемпіонатів у 

приміщенні, в якій домінують зазвичай найкращі бігуни на 

дистанції 60 метрів. На відкритому повітрі змагання з бігу на 60 
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метрів проводяться вкрай рідко. Спринтерський біг має свої 

особливості: a) Біг починається з низького старту. b) Учень - 

учениця відразу після старту повинні розвивати максимальну 

швидкість і підтримувати її до фінішу. Кожен учень при виконанні 

бігу на короткі дистанції приймає положення низького старту. Він 

виконується зі стартових колодок, якщо біг виконується на ґрунті 

то викопуються маленькі ямки. Кожен учень-учениця встановлює 

стартові колодки так, щоб він міг прийняти зручне положення для 

швидкого старту і бігу. Перша колодка з меншим кутом 

встановлюється позаду стартової лінії на відстані 2 ступнів або 

довжини гомілки, а другу, з більшим кутом, - на одну ступню 

позаду першої. Ширина між колодками дорівнює ширині ступні. За 

командою «На старт» стань перед стартовими колодками, присядь і 

обіприся спочатку однією, а потім другою ногою об колодку. 

Розставивши руки на ширині плечей, обіприся ними у ґрунт перед 

стартовою лінією. При цьому плечі мають знаходитися над 

стартовою лінією. Спрямуй погляд на бігову доріжку і у цьому 

положенні чекай на команду «Увага». За командою «Увага» коліно 

ноги, що знаходиться позаду , відірви від землі, таз при цьому 

піднімається на рівні плечей. За командою «Руш» тіло миттєво 

випрямляється вперед – вгору, ноги відштовхуються від колодок. 

Погляд спрямуй вперед на бігову доріжку. Нахил тіла повинен 

зменшуватись через 6-8 кроків, і тільки потім приймає вертикальне 

положення. Швидкість бігу на короткі дистанції залежить від 

частоти роботи рук. Уміння фінішувати теж має дуже важливе 

значення. Для збереження максимальної швидкості на останніх 

метрах дистанції необхідне певне зусилля. Успіх багато залежить 

від фінішного ривка. Під час заняття бігом дуже важливо вміти 

правильно дихати. Ритм дихання – суто індивідуальний. Швидкість 

бігу впливає на ритм дихання. Вдихати завжди 3 треба через ніс, а 

видихати через ніс та напіввідкритий рот. Під час великих 

навантажень можна дихати і через ніс і через рот. Правила 

виконання бігу на короткі дистанції:  Торкайся доріжки тільки 

носками ніг;  Ступні ніг переміщуй майже по одній лінії;  Біжи 



тільки по своїй доріжці;  Робіть широкі і швидкі кроки;  Руки 

рухай у напрямку бігу;  Не стискай кулаки, не зціплюй зуби та не 

напружуй рота;  На фінішну стрічку набігай з максимальною 

частотою кроків;  Останній крок супроводжуй різким нахилом 

тулуба вперед;  Пам’ятай, перемога надається учневі, чиї груди на 

фініші були попереду. Питання для контролю: 1. З якого старту 

виконується біг на короткі дистанції? 2. Як правильно дихати під 

час бігу? 3. Що робити за командою «Руш!»? 


