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Група 13 

Урок  108 

Тема уроку: Метання м’яча на дальність з розбігу.  

 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. 

 В. п. - теж, тільки спиною до точки кріплення бинта, руки вниз. Рухи 

рук вперед-вниз, сторони-вверх. 
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 В. п. - упор лежачи на двох стільчиках. Згинання і випрямляння рук. 

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

Матеріал уроку:  

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. Для метання  м'яча 

з розбігу треба спочатку оволодіти технікою метання  

м'яча з місця способом «з-за спини через плече» та перехресним кроком. 

З вихідного положення, учень стоїть обличчям до 

напрямку метання, ліва нога попереду, а ліва позаду. М'яч 

тримається у правій (лівій) руці на рівні голови, інша рука 

розташована довільно.  З цього положення праву(ліву) ногу 

опустити на всю ступню носок праворуч (ліворуч). Руку в 

якій м'яч,  відвести униз-назад і в сторону, тулуб повернути і 

нахилити праворуч (ліворуч), ліву(праву) руку підняти угору 

- вперед. 

Потім швидко випрямитися і повернути тулуб (ліворуч) праворуч у напрямку 

метання, права(ліва) 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(правої) ноги. 

Оволодівши технікою метання переходимо до перехресного кроку. 

Перехресний крок виконується  в такій послідовності: права(ліва) нога 

знаходиться перед лівою (правою) 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 з перехресним кроком і наступним 

метанням. 

 

Правила безпеки під час  метання: 

1. Готуючись до метання, оглянути місцевість і впевнитись у відсутності  

людей у робочій зоні. 

2. Не подавати снаряди для метання кидком. 

3. Не стояти праворуч від метаючого, якщо він  метає правою рукою, та 

ліворуч, якщо він метає  лівою рукою. 

4. Снаряди для метання збирати тільки з дозволу вчителя. 

Питання для контролю:  

1. Які існують правила безпеки під час метання? 

2. Як виконується перехресний крок? 

3. Які існують фази під час метання м’яча?  
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Група 13 

Урок  109 

Тема уроку: Техніка безпеки на 

маршруті…  

 Мета уроку: розвиток та 

удосконалення загальної фізичної 

підготовки, розвиток фізичних якостей.  

Матеріал уроку:  

На маршруті учасник зобов'язаний: 

1. Дотримуватися дисципліни, виконувати рекомендації гіда-провідника, не 

допускати самовільних відлучок; 

2. Дбайливо ставитися до природи, без дозволу гіда-провідника не розводити 

багаття і не залишати його без нагляду; 

3. Не розпалювати багаття вогненебезпечними речовинами, не запалювати 

свічки і сірники в наметах, не кидати в лісі палаючі сірники і недопалки, не 

рубати живі дерева; 

4. Своєчасно інформувати гіда-провідника про найменші ознаки 

захворювань, втому, потертості і травми, здійснювати самоконтроль; 

5. Не купатися в недосліджених водоймах і без дозволу гіда-провідника не 

влаштовувати переправи через водні перешкоди; 

6. Не вживати в їжу незнайомі гриби, ягоди та інші рослини; 

7. Надавати допомогу товаришам у групі, а також всім людям, які зазнали 

пошкоджень у районі подорожі; 

8. Підтримувати місця привалів, стоянок в належному санітарному стані; 

9. Берегти групове туристське спорядження та інвентар; 

10. Шанобливо ставитися до інших учасника групи, не провокувати 

конфлікти; 



11. Не вживати спиртні напої, наркотичні препарати. 

Керівник маршруту має право: приймати необхідні заходи для забезпечення 

безпеки учасників аж до зміни або припинення походу в зв'язку з виникненням 

небезпечних природних явищ та іншими обставинами, в разі необхідності 

надання допомоги потерпілому. А також, проводити розділення групи в аварійних 

ситуаціях, виходячи з реальної наявності сил та засобів, конкретних обставин та 

максимальної можливості виконання завдання по ліквідації аварії. 

Основні правила поведінки в поході: 

• При виникненні небезпечної ситуації, учасники в беззаперечному порядку 

виконують вказівки гіда-провідника. 

• У випадку травми або захворювання учасника йому негайно надається 

долікарська допомога, і він доставляється до найближчого медичного закладу. 

• У випадку травми або захворювання гіда-провідника, йому негайно 

надається долікарська допомога, і він доставляється до найближчого медичного 

закладу, учасники подорожі повідомляють про подію керівника клубу і діють 

відповідно до його вказівок. 

• Місце знаходження гіда-провідника під час руху - попереду групи, 

замикаючий у групі - найбільш сильний і досвідчений учасник. Між замикаючим і 

гідом повинна бути постійний голосовий зв'язок. Рух групи - компактний. 

• Проходження небезпечних ділянок здійснюється під керівництвом гіда-

провідника. Подолання річок убрід у взутті. 

• Проходження кам’янонебезпечного схилу організовується так, щоб 

учасники не знаходились один під одним. При зриві каменю подається команда: 

«Камінь». 

• Якщо група потрапила в грозу, необхідно піти з височини, віднести 

металеві предмети на 30-40 метрів всторону, зробити укриття з поліетиленових 

плівок, сісти на рюкзак, ізолювати себе від землі. 



• Щоб уникнути опіків сітківки очей у високогір'ї і на снігових схилах, 

необхідно носити сонцезахисні окуляри з лінзами, які не пропускають жорстке 

ультрафіолетове випромінювання. 

• Щоб уникнути теплового удару або сонячного опіку шкіри, треба своєчасно 

знімати або одягати одяг, відкриті частини тіла змащувати захисним кремом. 

• При приготуванні їжі на вогні, не можна залишати газовий пальник або 

багаття без нагляду, ставити посуд з гарячою їжею в місцях, де її легко 

перекинути. 

• При роботі з сокирою необхідно розташовуватися так, щоб в разі зриву 

сокиру летів в сторону від людей. Не можна залишати сокири стирчать в деревах. 

• Будьте коректними у спілкуванні з попутниками і незнайомими людьми. 

Питання для контролю: 

1. Де місце гіда – провідника під час руху? 

2. Чи можна залишати відкритий балон з газом після приготування їжі? 

3. Чого повинен дотримуватися учасник на маршруті?  

 

 

 

Для зворотного зв’язку:  

викладач Вершигора Віктор Дмитрович  

vershyhora.v@gmail.com 

 


