
PROGRAM ZAJĘĆ REKREACYJNO-SPORTOWYCH KARATE 
 

Cele ogólne: 
 

1. Kształtowanie cech motorycznych. 

1. Wyrobienie przekonania o potrzebie aktywności ruchowej - rekreacyjnej, zdrowotnej,  

    sportowej w  życiu codziennym. 

2. Przekazanie takiego zasobu wiedzy i umiejętności, który umożliwi dziecku 

racjonalny  

    dobór środków do wszechstronnego rozwoju fizycznego. 

3. Uświadomienie potrzeby prowadzenia zdrowego trybu życia i dbałości o prawidłową 

    postawę ciała. 

4. Wpajania postawy zgodnej z sentencją: "Karate nie jest sztuką agresji", 

poszanowania  

    innych ludzi a w  szczególności słabszych oraz niepełnosprawnych. 

 

Cele szczegółowe: 
 

1. Harmonijny rozwój organizmu dziecka.  

2. Kształtowanie pożądanych postaw osobowościowych. 

3. Wyrobienie w uczniach poczucia własnej wartości. 

4. Opanowanie podstawowych umiejętności objętych programem. 

5. Opanowanie wiedzy z zakresu kultury wschodu, podstawowych zwrotów japońskich. 

6. Przestrzeganie zasad dojo wraz z ceremonią dojo. 

7. Wdrożenie do samokontroli i samooceny. 

8. Zdobywać wiadomości dotyczące budowy i funkcjonowania ludzkiego organizmu 

oraz  

    poznają zasady ochrony i doskonalenia zdrowia fizycznego i psychicznego. 

9. Poznawanie umiejętności racjonalnego trybu życia, hartowani, uodparniania 

organizmu na  

   ujemne wpływy środowiska. 

 

Metody pracy: 
metoda aktywna, pasywna, łączona 

 

Tematyka zajęć. 

1. Różne formy aktywności ruchowej stymulujące funkcjonowanie układu krążenia 

    i oddychania. 

2. Ćwiczenia zwiększające ruchomość w stawach oraz wzmacniające układ kostno-

stawowo- 

   więzadłowy. 

3. Ćwiczenia wzmacniające różne grupy mięśniowe mające zapobiegać powstawaniu 

wad  

    postawy. 



4. Ćwiczenia hartujące i wzmacniające odporność organizmu. 

5. Sprawność kondycyjna: 

szybkość 

 Wykonywanie różnorodnych ćwiczeń w krótkim czasie z maksymalną 

szybkością  

  Starty z różnych pozycji, przyspieszenia na sygnał dźwiękowy lub wzrokowy. 

  Wykonywanie technik karate pojedynczo i w parach z maksymalną szybkością 

  Gry i zabawy kształtujące szybkość. 

siła 

 Ćwiczenia kształtujące i wzmacniające poszczególne grupy mięśniowe  

z pokonywaniem ciężaru własnego ciała, ze współćwiczącym oraz z 

dodatkowym obciążeniem poprzez zwisy, podpory, rzuty,  wspinanie, 

dźwiganie, mocowanie, skoki, opady, skręty, wymachy, kopnięcia oraz 

uderzenia w  przyrządy treningowe. 

 Gry i zabawy o charakterze siłowym. 

wytrzymałość 

 Zabawy o charakterze wytrzymałościowym 

  Ćwiczenia w parach, na workach i tarczach treningowych w dłuższych 

przedziałach czasowych. 

  Gry zespołowe. 

zwinność 

 Elementy gimnastyki sportowej i akrobatyki. 

  Ćwiczenia walki umownej w parach wymagające zwinności. 

 Gry i zabawy o charakterze zwinnościowym. 

gibkość 

 Statyczne ćwiczenia gibkości indywidualnie i w parach. 

  Dynamiczne ćwiczenia gibkości indywidualnie i w parach. 

  Ćwiczenia kopnięć jako forma rozciągania (wymachy). 

koordynacja ruchowa 

 Ćwiczenia zwinnościowo - akrobatyczne, tory przeszkód, skoki 

 Ćwiczenia równoważne na podłożu, na odwróconej ławeczce, równoważni, 

ćwiczenia równowagi w  parach. 

 Ćwiczenia rytmiczne, ćwiczenia łączenia technik ręcznych oraz nożnych. 


