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Група №13 

Предмет : фізична культура 

Урок № 21 

Тема уроку :Техніка метання малого м’яча на дальність з розбігу 

Мета уроку:Ознайомити з технікою метання малого м’яча на дальність 

з розбігу.       

 Метання малого м’яча є одним із  складних видів легкої атлетики. 

Вивчається спосіб метання м’яча «з – за спини через плече».  

        Для оволодіння цим методом треба вирішити декілька завдань: 

 розвивати і вдосконалювати в учнів гнучкість в плечових суглобах і 

в грудному відділі хребта; 

 координацію (рухливу спритність і швидкість рухів); 

 розвивати і вдосконалювати швидкісно – силові якості. 

 

Методика 

       Метання малого м’яча розподіляється на фази: розбіг, кидок, 

гальмування.                                                                                                                             

М’яч утримується вказівним та середнім пальцями, які розміщені позаду 

м’яча, а великий та підмізинний утримують його збоку.   Кисть з м’ячем 

знаходиться на рівні голови. 

 

        З вихідного положення, учень стоїть   

обличчям до напрямку метання, ліва нога 

попереду на всій ступні, а права на крок  позаду 

на носок. М’яч тримається у правій руці (або 

лівій) на рівні голови, інша  рука розташована 

довільно.  З цього положення праву ногу опустити  на всю ступню (носок 

праворуч і зігнути в коліні).  Праву руку (ліву) з м’ячем відвести  униз – 

назад і в сторону, тулуб повернути і нахилити вправо, ліву руку підняти  

угору – вперед.  Потім швидко випрямитися і повернути тулуб вліво у 

напрямку метання, права нога позаду на носок. Одночасно рука швидко 



рухається над плечем вперед – угору, погляд спрямований прямо.  М’яч 

випускається під кутом 40 – 45 градусів. Тулуб по інерції нахиляється 

уперед, і виконується стрибок уперед з лівої ноги на праву. 

        Оволодівши технікою метання малого м’яча з місця, переходимо до 

вивчення перехресного кроку.  

         Перехресний крок виконується в такій послідовності: права нога 

знаходиться перед лівою на зовнішню сторону ступні праворуч.  Спочатку 

перехресний крок виконується в повільному темпі, а потім швидкому і 

переходить вже  в напівстрибок, гальмуючи.  

Після засвоєння перехресного кроку, можна переходити  до вивчення перших 

двох бігових кроків, які передують перехресному кроку. Бігові кроки 

поєднуються із перехресним кроком і наступним метанням.  

  

Вправи для вдосконалення техніки  метання 

малого м’яча 

Учень стоїть, напівповернувшись до стіни на відстані двох кроків, права 

рука з м’ячем вгорі над правим плечем. Різким рухом кинути м’яч в 

підлогу так, щоб  коли м’яч відскочив, вдарився об стіну, а потім потрапив 

до рук учня.                                                                                                              

Вправу виконати 10 – 15 разів. 

1. Метання м’яча у вертикальну стіну на дальність відскоку .                   

Виконується 6 кидків. 

2. Метання м’яча в горизонтальну ціль, ліва нога попереду.    Вправа 

виконується 8 – 10 разів. 

3. Імітація переходу в положення «натягнутого лука» і кидка м’яча. 



4. Стоячи боком в напрямку метання.                                                                            

Метання на відстань. 

5. Із положення перехресного кроку  метання з одного кроку в дальні зони 

коридору.  

6. Те саме, але метання з кроку на дальність. 

7. Метання малого м’яча вивченим способом на дальність. 

 

 

Учні повинні знати : 

1. М’яч утримується вказівним і середнім пальцями, які розміщені позаду 

м’яча, а великий підмізинний утримує його збоку. 

2. Кисть з м’ячем знаходиться на рівні голови. 

3. Відведення руки з м’ячем здійснюється вперед – вниз – назад  до рівня 

плеча. 

4. Тулуб повертається ліворуч, приймається положення «натягнутого 

лука» 

5. Вага тіла швидко переноситься з правої ноги на ліву. 

www.youtube.com/watch?v=hRqG1WxMF4Q 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=hRqG1WxMF4Q
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Група №13 

Предмет : фізична культура  

Урок № 22 

Тема уроку: Подача верхня пряма  , бокова на точність і силу 

Мета: Навчити верхній боковій подачі , закріпити верхню пряму подачу. 

Подача як ігровий прийом не тільки призначена для введення 
м’яча в гру, а також належить до атакуючих дій. Сьогодні виділяють 
такі основні способи подач: верхня пряма подача, нижня пряма 
подача, верхня бокова подача. Оскільки подачі є початком всіх ігрових 
епізодів, то від уміння виконувати подачу і тактично правильно її 
реалізовувати залежить результат гри. 

Подача– технічний прийом, за допомогою якого м’яч вводиться в 
гру. Не дивлячись на різні в техніці певних способів подач, рухи при їх 
виконанні мають ряд загальних закономірностей. Перед виконанням 
подачі гравець приймає вихідне положення, ліву ногу ставити 
попереду правої на відстані кроку. Ноги зігнуті в колінах і знаходяться 
на ширині плечей. При цьому тіло має кут повороту відносно 
фронтальної осі до 45˚, ліве плече знаходиться попереду правого – це 
грає важливу роль у виконанні ударного руху. При нижніх подачах 
тулуб злегка нахилений вперед, при верхніх – знаходиться у 
вертикальному положенні. 

Верхня пряма подача має два основних варіанти: силова та 
плануюча. Суттєвими елементами тактики плануючих подач є 
підвищена точність удару по м’ячу. 

Техніка виконання: гравець стоїть обличчям до сітки. Ноги злегка 
зігнуті, ліва нога (різнойменні з вдаряє рукою) виставлена вперед. М'яч 
утримується лівою рукою, права піднята вгору для удару. М'яч 
підкидається вгору і трохи вперед. У момент підкидання м'яча вгору 
тяжкість тіла переноситься на праву ногу, яка злегка згинається в 
колінному суглобі, тулуб нахиляється назад і злегка повертається в бік 
вдаряє руки. Слідом за рухом тулуба, права рука, зігнута в ліктьовому 
суглобі, відводиться за голову. При ударі по м'ячу ззаду стоїть нога 
випрямляється, вага тіла переноситься на попереду стоїть ногу. Що 



ударяє рука спочатку переміщується ліктем вперед, потім швидкість 
переміщення передпліччя наростає, і рука повністю випрямляється 

 

Верхня  пряма подача 

Методика навчання: 

Підготовчі вправи: 

Комплекс підготовчих вправ спрямований на розвиток вибухової сили 

м'язових груп плечового пояса і тулуба, рухливості (гнучкості) в 

лучезапястном, ліктьовому суглобах. 

- Імітація подачі: на рахунок «раз» - зі стійки скинути руку в положення 

замаху; на рахунок «два» -  підкидання м'яча; на рахунок «три» - ударний 

рух; 

- З положення руки з м'ячем внизу скинути їх нагору (але не за голову) і 

кинути м'яч вперед; 

- Поєднання імітації подачі з підкиданням м'яча; 

- Підкидання м'яча перед собою на висоту трохи вище витягнутої руки, замах 

і удар по м'ячу з підтримуванням м'яча небитого рукою; 

- В стійці удар по підвішеному м'ячу; 

- Подачі в стіну; 

- Подачі через сітку з 3, 6, 9м в ближню частину майданчика; 

- Подача в стрибку; 

- Подачі в стрибку по зонах. 

 

 



 

 

Верхня бокова. Існують варіанти бокової подачі: з місця, під час руху, 

на силу та плануюча. 

 

 

Бокова подача  

https://youtu.be/OrkKl7TC-zg 

https://youtu.be/RiG4HsT8WCQ 

https://youtu.be/3ZXzWjmDh30 

Зворотній зв'язок : електронна адреса – kozakzahar@ukr.net 
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