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Група 26 

Предмет : фізична культура 

Урок № 11 

Тема уроку : Стрибки у довжину з розбігу. 

Мета уроку: Навчити стрибку в довжину різними способами розвинути 
вибухову силу 

Стрибок в довжину з розбігу складається з чотирьох фаз: 

1. Розбігу. 
2. Відштовхування. 
3. Польоту. 
4. Приземлення. 

Розбіг 

У хлопців довжина розбігу складає до 45м. (20-24) бігові кроки, у дівчат до 30-35 
м.(18-22) кроки. Швидкість під час розбігу набирають поступово від початку до 
кінця розбігу. Початок розбігу характеризується великим нахилом тулубу,  
збільшенням довжини й частоти кроків, із наближенням до бруска нахил тулуба 
зменшується, темп кроків стабілізується, приріст швидкості зростає  за рахунок 
довжини кроків. Останній крок розбігу найчастіше коротший за передостанній на 
25-45 см.                                                                                                              

Відштовхування 

На брусок для відштовхування нога ставиться майже випрямленою активним 
рухом. На місце відштовхування нога  ставиться з п'ятки, кут між нею і доріжкою 
65-75 градусів, нога трохи згинається в коліні і випрямляється в гомілко-ступному 
суглобі. Під час  підготовки поштовхової  ноги для відштовхування,  махова нога 
відведена назад. Стрибун  робить енергійний рух маховою ногою вперед угору. У 
кінці відштовхування стегно махової ноги займає горизонтальне положення, а 
гомілка рухається вперед, що сприяє збереженню рівноваги. Правильне 
відштовхування характеризується активною постановкою поштовхової ноги, 
виведення таза вперед,різнойменна маховій нозі рука рухається убік і трохи назад, 
а інша вперед-угору, кут відштовхування складає 79-80 
градусів.                                                                                                               

Політ : розрізняють три способи : 

Спосіб «зігнувши ноги». Це найпростіший спосіб. Після відштовхування 
стрибун третину довжини стрибка перебуває в положенні «кроку», потім 
підтягує поштовхову ногу до махової, наближає коліна зігнутих ніг до грудей, 
не дуже нахиляючи тулуб уперед, а руки опускає уперед-униз. Приблизно за 



півметра до місця приземлення стрибун випрямляє ноги, викидаючи стопи 
якнайдалі вперед, а руки відводить униз-назад. Таким чином, стрибун займає 
положення групування з опущеними вниз руками. Ці компенсаторні рухи 
руками сприяють кращому розгинанню гомілок перед приземленням і 
збереженню рівноваги. Недоліком цього способу є можливе обертання 
вперед в польоті, що суттєво зменшує ефективність стрибка. 

 

 

 

 

 

 

 

Стрибок в довжину з розбігу способом «прогнувшись »При стрибку способом 
«прогинаючись» після зльоту з положення «у кроці» махова нога, випрямляючись 
колінному суглобі, відводиться назад до поштовхової ноги, а таз - вперед. 
Одночасно з опусканням махової ноги стрибун дугоподібним рухом вперед-униз-
назад піднімає руки вгору чи розводить врізнобіч, приймаючи положення, 
«прогнувшись». Перед приземленням  стрибун активним рухом  виводить ноги 
вперед, посилаючи на зустріч руки  й тулуб

 

 



Спосіб «ножиці». Найскладніший і найбільш ефективний по техніці – стрибок 
в довжину способом «ножиці». Ефективність його проявляється за рахунок 
збереження координуючої структури бігового кроку в переході від розбігу до 
відштовхування і в рухах в польоті. У цьому способі стрибка ноги у фазі 
польоту рухаються як під час бігу, але більш розмашисто, виконуючи 2,5–3,5 
кроку. Після положення «у кроці» стрибун опускає махову ногу і відводить її 
назад. При цьому таз подає вперед, а тулуб нахиляє назад. Поштовхову ногу 
активним рухом піднімає вперед, тобто ноги міняє місцями. Після цього 
махова нога, зігнута в колінному суглобі, виноситься вперед, приєднуючись 
до поштовхової ноги. Потім обидві ноги випрямляються в 10 колінних 
суглобах, приймаючи положення перед приземленням. Руки виконують 
кругові рухи, через сторони. Коли махова нога опускається вниз, різнойменні 
рука опускається вниз, а інша рука піднімається вгору. Коли поштовхова нога 
виноситься вперед, різнойменні рука також виводиться вперед, а інша рука 
назад. При підтягуванні махової ноги до поштовхової ноги, руки опускаються 
вниз і перед приземленням відводяться назад. Перед приземленням стрибун 
махову ногу подає вперед і приземляється на дві ноги разом. 

 

 

Приземлення 

При приземленні стрибун  випрямляє ноги  якомога  далі виносячи ступні.  
Результат стрибка визначається від лінії відштовхування до найближчої точки 
приземлення. Після приземлення стрибун  повинен вийти зі стрибкової  ями 
вперед, або вперед - в сторону. Результат стрибка визначається від лінії 
відштовхування  до найближчої точки приземлення. 

  

Поради або правила виконання стрибку у довжину  

Ø                      Починай розбіг завжди з однієї ноги. 

Ø                      Намагайся досягти найбільшої швидкості під час бігу. 



Ø                      Останній крок розбігу має бути найшвидшим. 

Ø                      Перед приземленням винеси ноги далеко вперед. 

Ø                      Обидві ноги приземлюй на одній лінії. 

Ø                      Пам’ятай, що довжина стрибка вимірюється від бруска до сліду 
який лишається найближчим до бруска після приземлення. 

. 

 

www.youtube.com/watch?v=wUeHKQFUh2o 

www.youtube.com/watch?v=qT435OWqXy4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=wUeHKQFUh2o
http://www.youtube.com/watch?v=qT435OWqXy4
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Група 26 

Предмет : фізична культура 

Урок № 12 

Тема уроку: Елементи гри воротаря 

Мета: Навчити елементам гри воротаря ,на виході і на лінії воріт. 

Основний спосіб техніки гри воротаря. Найчастіше він ловить м'яч обома руками. 
Залежно від напрямку, траєкторії і швидкості руху м'яча ловлення виконують знизу, 
зверху чи збоку. Ловлення м'яча, точка перетинання траєкторії якого з лінією воріт через 
ігрову ситуацію знаходиться на значній відстані від воротаря, здійснюється в падінні. 
Воротар постійно переміщується до такої передбачуваної точки. 

Ловлення знизу використовується для оволодіння м'ячами, котрі котяться, 
опускаються і низько (до рівня живота) летять назустріч воротарю. У підготовчій фазі 
воротар нахиляється вперед і опускає руки вниз . Долоні звернені до м'яча, пальці 
трохи розставлені. Руки не повинні бути надмірно напружені. Ноги зімкнуті, прямі чи 
трохи зігнуті. М'яч підхоплюють кистями знизу і підтягують   до     живота.  

 

  Ловлення м’яча, котрий котиться знизу 

  

  

Ловлення зверху застосовується для оволодіння м'ячами, котрі летять по 
середньовисокій (на рівні грудей і голови), високій і спадній траєкторії . Займаючи 
вихідне положення, воротар виносить ледь зігнуті руки уперед чи уперед —
 вгору. Долоні, повернені до м'яча, з розставленими і напівзігнутими 
пальцями, утворять своєрідну півсферу. Швидкість м'яча гаситься за рахунок поступ-
ливого руху кистей і згинання рук.                                       



 

Ловлення м’яча зверху 

М'ячі, котрі високо летять, слід ловити двома руками зверху в стрибку. 

Ловлення у падінні — ефективний спосіб оволодіння м'ячами, направленими 
зненацька, точно і сильно убік від воротаря; перехоплення передач уздовж воріт; 
відбирання м'яча в ногах у суперника. 

  

Відбивання м'яча 

Якщо не можна виконати ловлення (через протидію суперника, велику силу удару, 
важкодосяжність м'яча і т.д.) — м'яч відбивають. Назустріч м'ячу, котрий летить, 
швидко виноситься одна чи дві руки. Відбивання здійснюють найчастіше долонями 
(іноді удар м'яча припадає на передпліччя). М'яч рекомендується спрямовувати в 
бокову сторону від воріт. 

М'ячі, котрі летять на значній відстані від воротаря, слід відбивати однією рукою в 
падінні. 

  

Відбивання м’яча 



Щоб перепиняти "прострільні" і "навісні" передачі, воротарю необхідно відбити м'яч на 
значну відстань. Для цього застосовується удар по м'ячу одним чи двома кулаками. 
Воротар відбиває м'яч на місці, у кроці, після різних переміщень і, особливо часто, у 
стрибку. 

  

  

Кидки м'яча 

Кидки виконуються однією і двома руками. Кидок однією рукою дозволяє більш точно 
направити партнеру м'яч. Застосовуються такі способи кидка: зверху і знизу. 
Найбільш розповсюджений кидок зверху. У цьому випадку м'яч можна направити по 
різних траєкторіях, на значну відстань і з достатньою точністю.  Кидки виконуються на 
місці й у кроці. Використання їх у русі суворо регламентується правилами. 

 

Кидок м’яча згори 

Поради: 

          не приземляйся на руки або живіт - це небезпечно; 

          прийом м'яча, що котиться збоку від воротаря, тренуйся 
виконувати на м'якій поверхні (мати, газон); 

          уважно слідкуй за м'ячем, а впіймавши його, міцно обхопи 
пальцями; 

          щільно притискай м'яч до грудей, не допускай відскоку, бо м'яч 
може перехопити нападник суперника. 

  

www.youtube.com/watch?v=k0_ntEfDH4M 

www.youtube.com/watch?v=QMbB6neQ8-8 

www.youtube.com/watch?v=-VakPwKt8ug 

Зворотній зв'язок: kozakazahar@ukr.net 

http://www.youtube.com/watch?v=k0_ntEfDH4M
http://www.youtube.com/watch?v=QMbB6neQ8-8
http://www.youtube.com/watch?v=-VakPwKt8ug
mailto:kozakazahar@ukr.net


 


