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07.05.2020 р.  

Група 25  

Урок 84  

Тема уроку: Бадмінтон. Удари волана з власного підкидання, із 

стрибком. 

Мета уроку: розвиток та удосконалення загальної фізичної підготовки, 

розвиток фізичних якостей.  

Розминка 

Вправи для м'язів рук і плечового пояса. 

 В. п. - упор лежачи. Згинання і розгинання рук. 

 В. п. -  теж саме, тільки ноги на підвищеній опорі. 

 В. п. - теж саме, тільки долаючи опір, що надається партнером . 

 В. п. - вис. лежачи. Підтягування у висі лежачи. В кості «перекладини» 

використовується металева, або дерев'яна жердина (довжиною 80 - 100 см.) 

достатньої міцності. 

 В. п. - стоячи зігнувшись, наступивши на зложений у декілька разів гумовий 

бинт, утримуючи за кінці. Згинання і розгинання рук. 

 В. п. - упор стоячи руки в сторони на двох столах. Рух тіла вниз-вверх. 

Напруженість м'язів регулюється відстанню між столами . 

 В. п. - сидячи за столом поставити руху ліктем на стіл, захопити кисть 

партнера (мал. 36). Боротьба рухами: 1-й варіант - стараємося притиснути руку 

партнера до столу; 2 варіант -стараємося розгорнути руку партнера. Вправа 

виконується як і лівою, так і правою. 

 В. п. - стоячи ноги на ширині плечей, руки вперед. Рухи рук вверх-низ, 

долаючи натяги гумового бинта, утримування ногами . 

 В. п. - стоячи ноги на ширині плечей, нахилитися, руки вверх, 

утримати за кінцями гумового бинта, закріпленого за трубкою або дерев'яну 

ручку. Рухи рук вверх-низ, вліво-вправо. 
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 В. п. - теж, тільки спиною до точки кріплення бинта, руки вниз. Рухи 

рук вперед-вниз, сторони-вверх. 

 В. п. - упор лежачи на двох стільчиках. Згинання і випрямляння рук. 

рухи тіла вниз-вверх. Напруження м'язів регулюється відстанню між стільчиками. 

 В. п. - стоячи ноги на ширині плечей, захопити партнера за передпліччя 

злегка зігнутих і розведених в боки рук. Долаючи опір, звести їх разом. У цій 

вправі, як і в багатьох других парних вправ, загрузка падає на обох партнерів. 

 В. п. - перший - лежить на спині, руки вперед, другий - стає в одному 

кроці від голови партнера та бере його за руки. Виявляти опір партнеру, який 

опускає руки до доторкання підлоги, поступово ослаблює натиск на руки 

лежачого партнера, дати йому можливість прийняти в. п. 

 В. п. - стоячи ноги на ширині плечей, руки тримають бинт, зложений у 

декілька разів. Розведення рук у сторони. 

 В. п. - стоячи ноги на ширині плечей, у правій руці бинт, долаючи 

натяг бинта, поворот тулуба вліво. Теж саме і другою рукою. 

 Вправи з бинтом легко міняються. Для цього потрібно лише повернутися 

кругом, випрямити, або, навпаки, нахилитися; виконувати вправу прямими та 

зігнутими руками і т. д. 

Матеріал уроку: Вдосконаленню в ударах, як в одному з найважливіших 

технічних прийомів, слід приділяти особливу увагу. За допомогою удару зліва 

можна успішно вести напад з задньої лінії і виходити до сітки. Найбільш 

поширені удари: 1) плоско-далекі 2) високо-далекі 3) укорочені по діагоналі. 

Виконання плоско-далекого удару зліва Вихідна позиція гравця в очікуванні 

удару така ж, як для будь-якого іншого удару.  

Рухи при цьому ударі такі: 1) гравець, визначивши, що волан летить під удар 

зліва, починає розворот плечей і відведення ракетки вліво-назад; вага тіла 

переноситься на ліву ногу, обидві ноги злегка зігнуті в колінах; 2) гравець робить 

крок вперед-вліво правою ногою або крок назад лівою, щоб зайняти зручне 

положення для удару; закінчивши поворот, гравець опиняється правим боком до 
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сітки; ракетка рухається вперед майже паралельно підлозі, вага тіла переноситься 

на праву ногу, права рука в момент удару випрямлена; різкість удару досягається 

швидким захльостуючим рухом кисті; удар виконується тильною частиною 

ракетки; 3) після удару ракетка не супроводжує волан, так як в результаті різкого, 

короткого удару волан миттєво перевертається головкою вперед; але ракетка 

рухається після удару по інерції в випрямленій руці.  

Високо-далекий удар виконується, коли ракетка своєю площиною 

розташована під великим кутом до поверхні майданчика, при цьому використання 

сили в ударі має бути трохи більшим, ніж при виконанні плоско-далекого удару. 

Всі інші елементи рухів гравця такі ж, як при виконанні плоско-далекого удару 

зліва. Високі удари зліва можуть бути виконані з поворотом вліво на 180°. Так 

роблять, коли волан летить високо і далеко. Це полегшує діставання волана, так 

як вимагає менше часу.  

Положення ніг при такому ударі. Особливо ефективний удар з поворотом на 

180° при відбиванні високого волана зліва в стрибку. Деякі гравці за певного 

навику для відбивання високих воланів, що летять вліво, успішно користуються 

перекладанням ракетки з правої руки в ліву. У цьому випадку перевага полягає в 

тому, що гравець не удаляється з середини майданчика (в одиночній грі) і не 

втрачає з поля зору противника. Однак удар лівою рукою менш точний і набагато 

слабкіше звичного удару правою. Для відбивання далекого волана зліва гравець, 

визначивши напрямок і віддаленість налітаючого волана, робить крок правою 

ногою за ліву (спереду), одночасно повертаючись на носку лівої ноги. Праве 

коліно злегка зігнуте (положення напіввипаду на правій), спина майже паралельна 

сітці, рука з ракеткою випрямлена в сторону налітаючого волана, голова 

повернута в ту ж сторону. Якщо цього руху виявиться недостатньо для того, щоб 

дістати і відбити волан, гравець робить додатковий крок правою ногою, 

опиняючись в положенні довгого випаду.  

Для повернення в вихідне стартове положення (в середину майданчика) після 

відбивання віддаленого волана зліва гравець після сильного поштовху правою 

ногою переносить її через сторону назад, повертаючись спочатку на носку лівої 
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ноги і закінчуючи поворот на п’яті; додатковим кроком лівою ногою він приймає 

стартове положення.  

При другому способі гравець наближається до віддаленого зліва волану і 

приставним боксерським кроком з лівої ноги виконує останній крок лівою ногою 

назад або правою вперед в залежності від вибору точки удару.  

Питання для контролю:  

1. Які найбільш поширені удари? 

 2. Яка техніка виконання плоско-далекого удару ?  

3. Яка техніка виконання високо-далекого удару? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зворотній звязок- otradniy2708@gmail.com
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07.05.2020 р.  

Група 25 

Урок  85 

Тема уроку: Вправи для м’язів спини 

 Мета уроку: розвиток та удосконалення загальної фізичної підготовки, 

розвиток фізичних якостей.  

Навіщо потрібні вправи для м’язів спини? 

 Міцні м’язи спини – це здоровий хребет і правильна красива постава. 

Порушення в поставі погіршують не лише естетичний вигляд, а й призводять до 

неправильного навантаження на опорно- руховий апарат, що породжує локальні 

болі і масу захворювань. В окремій статті ми поділилися кількома порадами як 

тримати поставу. 

 Вправи сприяють збільшенню загального обсягу енергозатрат 

організму.  

 Тренування спини покращують «V-образність» фігури, що сприяє 

візуальному зменшенню талії і дозволяє досягти гармонійних пропорцій.  

 Підтримка м’язового тонуса впливає на роботу внутрішніх органів. 

При болях в спині раніше вважалося, що найкраще лікування – постільний 

режим, але це в корені невірно. Одна з найправильніших речей, яку ви можете 

зробити в даному випадку, – продовжувати рухатись і займатися своєю звичною 

діяльністю. 

Дослідження 2009 року не підтвердили, що дегенерація хребетних дисків 

з’являється, головним чином, через старіння і знос в результаті механічних 

пошкоджень і травм.  Замість цього було доведено, що цей процес значною мірою 

визначається генетичним впливом, хоча фактори навколишнього середовища 

також грають чималу роль. 

Верхню частину тіла також хорошо опрацьовують плавання, йога і пілатес. 

Але підходящі комплекси корисних вправ для спини можна проводити в тому 
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числі вдома, на вулиці і в тренажерній залі. Щоб залишатися гнучкими і 

рухливими, не нехтуйте розтяжкою після тренування і розминкою перед початком 

занять. 

Виконання регулярних фізичних вправ на всі групи м’язів допомагають не 

тільки  схуднути, але й тримати організм в тонусі. 

Види вправ для спини в домашніх умовах 

Одна з головних переваг опрацювання м’язів спини вдома – для більшості 

вправ навіть не знадобиться додаткове обладнання або інвентар, вони прості і 

безпечні, якщо дотримуватися простих правил. 

На які вправи для хребта і спини звернути увагу? 

Супермен 

Якщо ви хочете позбутися від болю в попереку або вирівняти спину від 

сутулості, то це один з найефективніших методів. Також ця базова вправа задіює 

великі сідничні м’язи (їх опрацюванню була присвячена окрема стаття). 

Ляжте на підлогу обличчям вниз, руки витягніть вперед. Одночасно відірвіть 

від землі ноги і руки (не згинаючи), а також голову. Намагайтеся їх підняти 

якомога вище, утворюючи дугу. Затримайтесь на 2-3 секунди в цьому положенні, 

а потім повільно опустіть їх в вихідне положення. 

https://fitcurves.org/blog/uprazhneniya-dlya-pohudeniya/
https://fitcurves.org/blog/kak-nakachat-popu/
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Пірнаючий лебідь 

Задіюються спина, плечі, шия і ноги. Це навантаження не замінить 

вправи для постави в залі, але значно покращить загальний стан і опрацює 

м’язи кора. 

Вихідне положення – лежачи на животі. Зіпріться на лікті, ноги 

випрямте і витягніть носки. На вдиху почніть повільно прогинатися, 

піднімаючи груди вгору, розведіть руки в сторони на рівні плечей і відірвіть 

ноги від підлоги. На видиху перенесіть центр ваги на живіт і грудний відділ. 

Перекотіться на них, максимально піднімаючи ноги вгору. Не допускайте 

больових відчуттів в попереку.  

На вдиху займіть позицію 2-ї фази.  

Повторіть вправу мінімум 5 разів. 
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Кішка 

Працюють поперек, груди і шия. 

На видиху максимально округліть спину, підкрутивши таз всередину і 

опустивши голову. Виконуйте вправу плавно, без різких рухів. Ви повинні 

відчути, як розтягується ваш хребет. На вдиху повернуться до вихідного 

положення і поступово прогніть спину в зворотному положення, зробивши 

прогин спини. В цей ра таз і голова повинні бути направлені вгору. Повторіть 10 

разів. 

Це одна з найрозповсюдженіших вправ на фітнесі, йозі і лікувальній 

фізкультурі. 
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Нахили вперед 

Впевнені, ця вправа знайома всім ще з уроків фізкультури. Задіює всі м’язи 

спини, а тко сідничні і задню групу м’язів стегна. 

Достатньо просто сісти на підлогу з випрямленими ногами, розташувати 

долоні між ними і повільно нахилятися вперед. Намагайтеся не згинати коліна і 

доторкнутись грудьми до ніг, зафіксуйте тіло в цьому положенні на кілька секунд 

і повільно піднімайтеся до вихідного положення. Повторіть дію 5-8 разів. 

Вправи з фітболом 

Значно урізноманітнює вправи для спини вдома фітбол.  

На ньому можна робити розгинальні вправи (гіперекстензію). 

Ляжте животом на м’яч, розставте ноги на ширині плечей і трохи зігніть в 

колінах, щоб зайняти стійке положення і зафіксувати його. Руки схрестіть і 
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тримайте перед собою або покладіть за голову. З цього положення починайте 

плавно згинати і розгинати спину в попереку. Повторіть вправу 10-15 разів. 

 

Питання для контролю: 

 Навіщо потрібні вправи для м’язів спини? 

 Як зміцнити спину в домашніх умовах? 

 Комплекс вправ для м’язів спини на вулиці 

 

 

Для зворотного зв’язку:  

викладач Вершигора Віктор Дмитрович  

vershyhora.v@gmail.com 
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