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Урок № 31 

Тема уроку : Вправи на перекладині. Нахил вперед з положення сидячи . 

Мета уроку: Ознайомити з видами  виконання вправ на перекладині 

                                      Вправи на перекладині. 

Перекладина – один з видів гімнастичного багатоборства. До неї входить гриф – 
28 см у діаметрі, горизонтальна укріплена на двох стійках з розтяжками (розмір: 
гриф – 240 см, висота стоєк може коливатись від –до 120-250 см. 

На перекладині виконуються тільки махові вправи, тому для гімнаста, для учня 
основні уміння заключаються у правильному використанні сил інерції при 
мінімальній витраті м’язової енергії. Повинна бути обов’язкова значна сила в 
пальцях рук, тому що виконання махів великої амплітуди пов’язані з 
переборюванням відцентрових сил, які прагнуть видірвати учня від перекладини. 
Гриф перекладини (поперечини) – реально діюча вісь, навколо якої обертається 
учень. Всі вправи на перекладині повинні виконуватися без зупинок, єдиною 
комбінацією. Вправи на перекладині розвивають сміливість, координацію рухів, 
уміння орієнтуватися у просторі, силу, яка згинає і розгинає руки, яка розгинає 
плече, розвиває м’язи живота. На початкових етапах навчання учні повинні 
оволодіти основними позами, які необхідно приймати в положенні вису. Навчитися 
простих переходів з одного виду виса або упору в інший (це різні перемахи, 
повороти, прості зіскоки і підйоми. 

Вправи на перекладині. 

 вис стоячи, лежачи, присівши, стоячи ззаду; 
 переходи з одного вису в інший переступанням, поворотами; 
 перехід з вису у вис зігнувши руки і навпаки; 
 вис кутом і перехід у вис кутом на зігнутих руках і навпаки; 
 перехід силою з виса у вис ззаду; 
 підйом силою в упор; 
 з вису стоячи стрибком упор; 
 з упору перемах в упор ноги нарізно; 
 з упору ноги нарізно в упор ззаду; 
 повороти з упору в упор ззаду; 
 з упора ноги нарізно повороти наліво (направо) з пере махом в упор; 
 підйоми переворотом різними способами; 
 зіскоки з упору ноги нарізно з поворотом і пере махом; 
 з упору ззаду зіскок махом вперед і махом вперед з поворотом на 900 і 1800. 
 З упору зіскок махом назад без повороту і з поворотом. 

 



Вправи на брусах. 

L жердини – 350 см, жердина овальна h= 5 см, ширина – 4 см. 

Вправи на брусах складаються з махових, силових і статичних елементів та їх 
з’єднань, які виконуються в упорах і висах. 

Вправи на брусах є ефективним засобом розвитку сили м’язів рук і тулуба, 
спритності, формування прикладних і спортивних навичок. 

Вправи виконуються продольно і поперек, на одній і двох жердинах, в середині, і 
на кінцівках жердин, обличчям всередину і назовні, виконуються махом вперед і 
назад, розгином на масі вперед і назад, з місця, над жердинами і під жердинами, з 
поворотами, з пере махами, у вигляді підйомів і спадів, обертів і переворотів, 
перекидів, стійок і зіскоків і т.д. Для успішного оволодіння вправами на брусах 
учень повинен спочатку оволодіти правильною технічною поставою в упорах і 
висах і додатковими рухами у плечових суглобах, при прискоренні махових рухів і 
відштовхуванні від жердини у підйомах, поворотах і сальто. 

Страхувати на брусах треба різними способами, використовуючи різні 
пристосування та обладнання. Наприклад, при оволодінні підйомів, перекидів 
допомога здійснюється знизу, рід жердинами, під ноги, таз або плечі. Якщо вище – 
використовувати підвищення якесь (гімнастичний, стілець або кінь). У всіх 
випадках потрібно слідкувати за тим, щоб страхуючий не чіплявся за виконуючого 
вправу 

 Нахил вперед з положення сидячи . 

Обладнання. Накреслена на підлозі лінія АБ і перпендикулярна до неї розмітка в 
сантиметрах (на поздовжній лінії) від 0 до 50 сантиметрів. 

Опис проведення тестування. Учасник тестування сидить на підлозі босоніж так, 
щоб його п’яти торкались лінії АБ. Відстань між п'ятами – 20–30 сантиметри. 
Ступні розташовані до підлоги вертикально. Руки лежать на підлозі між колінами 
долонями донизу. Партнер утримує ноги на рівні колін, щоб уникнути їх згинання. 
За командою "Можна!" учасник тестування плавно нахиляється вперед, не 
згинаючи ніг, намагається дотягнутись руками якомога далі. Положення 
максимального нахилу слід утримувати протягом 2 секунд, фіксуючи пальці на 
розмітці. Тест повторюється двічі. 

Результатом тестування є позначка в сантиметрах на перпендикулярній розмітці, 
до якої учасник дотягнувся кінчиками пальців рук у кращій із двох спроб. 

Загальні вказівки і зауваження. Вправа повинна виконуватись плавно. Якщо 
учасник згинає ноги в колінах, спроба не зараховується 

www.youtube.com/watch?v=vvobgxSOoZA 

www.youtube.com/watch?v=LDlcmxC-0Sc 

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

http://www.youtube.com/watch?v=vvobgxSOoZA
http://www.youtube.com/watch?v=LDlcmxC-0Sc
mailto:kozakzahar@ukr.net
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Тема уроку: 10 прямих верхніх подач на точність в ігровий майданчик. 

(Залік). 

Мета уроку : Навчити подавати верхню пряму подачу  в задану зону 
ігрового майданчика. 

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 

 

 

 



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. 

www.youtube.com/watch?v=xNK4Blp9oXY 

 

http://www.youtube.com/watch?v=xNK4Blp9oXY

