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I. İNFORMASİYA TƏMİNATI VƏ NƏZƏRİ BİLİKLƏR
1. YENİYETMƏ ORQANİZMİNİN
İNKİŞAF XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Fiziki yükü
k n orqanizmin müxtəlif fu
f nksional sistemlərinə təsiri haqqında
aşağı sinifl
f ərdə kifa
fayət qədər nəzəri məlumat verilmişdir. Bu məlumatlar fi
f ziki
tərbiyə dərsləri, bölmələrdə məşğələlər, hərəkətlərdən məqsədli istifa
f də
zamanı nəzərə alınmalıdır. Bununla yanaşı, ümumtəhsil məktəblərində təhsil
alan hər bir şagird öz orqanizminin, xüsusən də yeniyetmə dövrü
r nə təsadüf
edən intensiv fi
f ziki inkişafı
f n xüsusiyyətlərini bilməlidir.
Hər bir insan digərlərindən müəyyən əlamətləri – əqli, fi
f ziki inkişaf və
f ziki hazırlıq göstəriciləri ilə fə
fi
f rqlənir. Belə fə
f rqlənmə bir sıra irsi, sosial, cinsi
f ktorlara əsaslanır. Lakin hər bir yaş dövrü
fa
r ndə orqanizmin fi
f ziki inkişafı
f ilə
əlaqədar baş verən dəyişikliklərdə müəyyən ümumi cəhətlər də vardır.
14–15 yaş yeniyetmə orqanizmin dinamik fi
f ziki inkişaf dövrü
r hesab
a olunur. Qeyd olunan inkişaf orqanizmin müxtəlif üzv və sistemlərində ciddi
dəyişikliklərə səbəb olur. Bu dəyişikliklər isə öz növbəsində yeniyetmənin
hərəki fə
f aliyyətinə öz təsirini göstərir.
Qeyd olunan yaş dövrü
r hansı cəhətləri ilə diqqəti cəlb edir?
Y niyetməlik və ya cinsi yetişkənlik dövrü. Bu dövrü
Ye
r n ən əlamətdar cəhəti yeniyetmələrdə boy-çəki göstəricilərinin dəyişməsi, artması hesab
a olunur.
Beyində hipofi
f zin ifr
f az etdiyi boy hormonunun təsiri ilə uzun sümüklərdə
qığırdaq inkişaf edir, gövdə və ətrafların uzunluğu, çəki nisbəti dəyişir. Ətraflar
hiss olunacaq dərəcədə uzanır və boyun kəskin artması müşahidə olunur. Bu
zaman yeniyetmələrin boyu 1–2 ildə 10–20 sm uzanır. Oğlanlarda daha intensiv boy uzanması 13–15 yaşa, qızlarda isə 11–14 yaşa təsadü
d f edir. 15 yaşdan
sonra illik boy artımının tempi azalır.
Y niyetmələrdə boy hormonunun ardınca cinsi hormonların ifr
Ye
f azının
artması cinsi (gender) əlamətlərin fə
f allaşmasına səbəb olur. Bu da öz növbəsində bədənin çəkisinin il ərzində təxminən 3–7 kq artmasına gətirib çıxarır.
Belə artım oğlanlarda 13–15 yaşa, qızlarda isə təxminən 12–13 yaşa təsadü
d f
edir. Bu dövrdə cinsi hormonların təsiri ilə yeniyetmə oğlanlarda əzələ kü
k tləsinin, qızlarda isə piy toxumalarının çoxalması müşahidə olunur. Ye
Y niyetməlikk
dövründə bədənin müxtəlif hissələrinin qeyri-bərabər inkişafı
f açıqq nəzərrə
çarpır. Müxtəlift
f ipli bədən quruluşuna malik olan yeeniyetm
mələrrdə
antropometrik göstəricilərin dəyişməsi, artması müxtəlif fo
f rmallarda baş verir.
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Müxtəlif tip bədən quru
r luşuna aid olan şagirdlərdə bədən quru
r luşu tipinin
əlamətləri aşağı sinifl
f ərdə heç də həmişə diqqəti cəlb etmir. Lakin yeniyetmə
dövrü
r ndə bu əlamətlər xeyli dərəcədə güclənir. Bədən quru
r luşu tiplərinin üç
əsas komp
m onenti: sümü
m k, əzələ, piy hesab
a olunu
n r. Bu üç komp
m onentin bədəndə
xüsusi çəkisinə, bir-birinə nisbətinə, əsasən, bədən quruluşunun tipləri
arasında fə
f rqlər üzə çıxır.
Bədən quru
r luşları sümüklər, çiyin və ətrafl
f arın əlamətlərinə görə aste
t nik
ik,
t rk
to
r al,
l əzə
z lə
lə, di
digesti
t v olur.
Astenik bədən quru
r luşuna malik yeniyetmələr hündü
d r boya, ensiz, yastılaşmış gövdəyə, nazik sümük və zəif əzələ sisteminə malik olurlar. Onlarda
gövdə nisbətən qısa, ay
a aqlar
a isə nisbətən uzun
u du
dur. Başqa bədən qu
quruluşu tipləri
ilə müqayisədə astenik tipə mənsub
u olan yeniyetmələrdə üz uzunsov,
v döş qəf si, çiyin və çanaq qurşaqları ensizdir. Uzun ayaqları ilə müqayisədə qolları
fə
xeyli qısadır (şəkil 1).
T rkal tipə aid yeniyetmələrin döş qəfə
To
f si silindrik, əzələ sistemi orta inkişafa
f malikdir, əzələ tipli yeniyetmələr nəzərəçarp
r an, qab
a arıq əzələ sisteminə
malikdirlər. Bu tip yeniyetmələrdə gövdə və ətrafl
f arın nisbəti optimal hesab
a
olunur.
Digestiv qrupa aid yeniyetmələrdə boyun uzunluğuna nisbətən ayaqlar
qısadır, gövdə böyük, çiyinlər və çanaq enlidir.

Şəkil 1. İn
İ san bədə
d ninin fo
f rmaları
Müəyyən olunmuşdu
d r ki, bədən quru
r luşu və onun komponentlərinin nisbəti təxminən 70% genetik olaraq ötü
t rü
r lür. Qalan 30% şərait və fi
f ziki hərəkətlərrdən asılı olaraq dəyişdirilə bilər.
Xüsusii qeyd olunmalıdır ki, müxtəlif tip bədən quru
r luşuna malik olan
yeniyetm
mələr müxtəlif motor fu
f nksiyalarına (sürət, qüvvə, dözümlülük) və
iş qabiliyyətlərinə malik olurlar. Bununla əlaqədar olaraq birinci bəədənn
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quru
r luşu tipinə (astenik) malik olan yeniyetmələrin hormonik fi
f ziki inkişafı
f
üçün dinamik və statik qüvvə, sürət-güc hərəkətləri, həmçinin silsiləli hərəkətlər, davamlı qaçış, üzgüçülük, veloidman xüsusilə əhəmiyyətli hesab
a oluna bilər. Silsiləli hərəkətlər daha çox ürək-damar və tənəff
ffüs sistemi üçün
f ydalıdır. Qalan bütü
fa
t n digər bədən quru
r luşu tiplərinə aid olanlar üçün əyilgənlik və koordinasiya qab
a iliyyətinin inkişafı
f üçün hərəkətlər zəru
r ridir. Тez
kökəlməyə meyilli olan dördü
d ncü bədən quru
r luşu tipi üçün qan dövranı və
tənəff
ffüs sisteminin işini fə
f allaşdıran, ort
r a intensivli və nisbətən uzunmü
m ddətli
f ziki yük, silsiləli hərəkətlər, idman oyun növləri və s. məqsədəuyğundu
fi
d r.
Belə hərəkətlər çox enerj
r i sərfi
f tələb edir. Eyni zamanda bu tipə aid yeniyetmələrin gövdənin ön əzələ qru
ruplarını möhkəmləndirən, həmçinin sürət, sürət-güc istiqamətli hərəkətləri yerinə yetirmələri tövsiyə olunur.
Y xar
Yu
a ıda qeyd olun
u an
a bütü
tün tiplər norm
r al bədən qu
quruluşu hesab
a olun
unur.
Bu səbəbdən də bir bədən qu
quruluşun
u a malik olan
a lar
a ı digərlərindən üstü
tün hesab
a etm
t ək olmaz. Onlar
a ın hamısı eyni fi
f ziki imkan
a lar
a a malikdir,
r lakin bəzi yeniyetm
t ələrin, xüsusən də öz yaş qr
qrupun
u da boy,
y çəki, fi
f ziki hazırlıq norm
r ativlərinə mü
müvafi
f q gəlməyənlərdə, fi
f ziki inkişafı
f n korr
r eksiya edilməsi üçün
ü
xüsusi proqr
q am hazırlan
a malıdır.
r
Y niyetm
Ye
t ə dövrü
ründə orqan
a izmin fu
funksional sistemlərində (sinir,
r əzələ,
ü ək-damar
ür
ar, tənəff
ffüs və s.) fo
f rm
r alaşma və morfo
f fu
funksional yetişmə baş verir.
r
Bu zaman
a yalnız aşağı və yu
y xar
a ı ətr
t afl
f ar
a ın boru
ruvar
a i uzun
u süm
ümükləri deyil,
eyni zaman
a da onu
nurğan
a ın uzan
a ması sür
ü ətlənir.
r Bilək, əl dar
a ağında süm
ümükləşmə
başa çat
a sa da, onu
nurğaar
a ası disklərdə və qığırdaq zonasında yalnız yeni başlay
a ır.
r
Skeletin süm
ümükləşməsi davam edir.
r Bu zaman
a onu
nurğa çox mü
m təhərr
r ik və həssasdır.
r Hərəkət çatışşmazlığğı,, dü
d zggün
ü olmay
ayan
a vəziyyyətlərdə uzun
u mü
m ddət hərəkətsiz qalmaq, onu
nurğaətr
t afı
f əzələlərin zəifl
f iyi onu
nurğan
a ın defo
f rm
r asiyasına,
onda əyriliklərin yar
a an
a masına səbəb ola bilər.
r Lakin bu dövrdə həddindən
artıq ağırlıqlar
ar
a dan
a istifa
f də etm
t əklə icra olun
u an
a qü
qüvvə istiqamətli hərəkətlər də
süm
ümükləşmə prosesini tezləşdirə, boru
ruvar
a i süm
ümüklərin inkişafı
f nı ləngidə bilir.
r
Mövzu üzrə suallar
. Ye
Y niy
i etm
t ənin fi
fiziki
k inki
kişaf
afının əsas gös
ö tə
t ricilə
l ri hansılard
r ır?
2. Bədə
d n quruluşunun əsas ko
k mp
m onentlə
l ri hansılard
r ır?
3. Mü
Müxtə
t lif
i bədə
d n quruluşuna malik olan yeniy
i etm
t ələ
l r hansı əlamətlə
l ri
ilə
l fə
f rq
r lə
l nirlə
l r?
4. Fi
Fiziki
k hərə
r kə
k tlə
l r müx
ü tə
t lif
iftip
i li bədə
d n quruluşuna malik yeniy
i etm
t ələ
l rrəə
necə tə
t sir gös
ö tə
t rir?
5. Ye
Y niy
i etm
t əlik dö
d vründə
d orq
r aniz
i mdə
d hansı marf
rfofunks
k ionaal dəyişiklikklər
baş verir?
6. Siz
i öz
ö ünüz
ü hansı bədə
d n quruluşu tip
i inə aids
d iniz
i?
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2. ƏZƏLƏ SİSTEMİ
Cinsi yetişkənlik dövr
vründə yeniyetm
t ənin əzələ sistemi əhəmiyy
y ətli dərəcədə
dəyişikliyə uğray
a ır.
r İnsan
a bədənində 600-ə yaxın əzələ var
a dır.
r Bu, ort
r a hesab
a la
bədənin çəkisinin 40%-ni təşkil edir.
r İnsan
a bədənində 3 tip əzələ toxum
u ası
mövcuddu
dur:
– say
a a əzələ toxum
u alar
a ı;
– ür
ü ək əzələ toxum
u alar
a ı;
– skelet əzələ toxum
u alar
a ı.
Saya əzələ toxuması – qeyri-ixtiyari təqəllüs* xüsusiyyətinə malik olub
u ,
boru
r fo
f rmalı orqanlarda: qida boru
r su, qan damarları və respirator orqanlarda
rast gəlinir.
Ürək əzələləri – bu əzələ toxumasına ancaq ürəkdə rast gəlinir.
Skelet əzələlərinin fu
f nksiyaları. Skelet əzələləri hərəkət ap
a ar
a atının fə
f al
hissəsini təşkil edir.
r Hər bir skelet əzələsi eninəzolaqlı əzələ toxum
u asından
a ,
birləşdirici toxum
u alar
a dan
a , damar
a və sinirlərdən ibar
a ətdir.
r Sinir imp
m ulslar
a ının
təsiri ilə əzələlər təqəllüs edir,
r süm
ümük linklərini hərəkətə gətirərək bədənin
vəziyyətini dəyişir.
r
Skelet əzələləri süm
ümüklərə bağlan
a ır və iradi təqəllüs edərək insan
a bədəninin
və ya ətr
t afl
f ar
a ın zaman
a və məkan
a daxilində yerdəyişməsini həyata keçirir.
r
Lakin bur
u ada əzələ birb
r aşa qü
qüvvə təzah
ahür etdirən bir üzv kimi çıxış edir.
r Əslində, bu proses orqan
a izmin bir sıra üzv və toxum
u alar
a ının iştirakı ilə mü
mümkü
kün
olur
ur. Bun
u lar
a aşağıdakılar
a dır:
– təqəllüs edərək qüvvə təzahür etdirən əzələ toxuması;
– əzələlərin süm
ümüklərə birləşməsini təmin edən, onlar
a ı dax
a ildən və xar
a icdən
əhatə edən birləşdirici toxum
u alar
a;
– beyindən əzələyə və əzələdən beyinə info
f rmasiya, sinir impulslarını
ötü
t rən sinir toxumaları;
– əzələyə qida maddələri, oksigen daşıyan, müb
ü adilə məhsullarını orqanizmdən xaric edən, maye balansını tənzimləyən qan damarları.
İnsan
a ın bütü
tün əzələ fə
f aliyyəti mərk
r əzi sinir sistemi tərəfi
f ndən tənzimlənir.
Bu tənzimlənmə birb
r aşa baş beyindən və onurğa beyinindən gələn impulslar
vasitəsilə həyata keçirilir. Beləliklə, əzələ insan orqanizmində aşağıdakı
funksiyaları yerinə yetirir:
– beyindən gələn sinir imp
m ulslar
a ına mü
müvafi
f q iradi hərəkətləri (qaçış, yeriş,
oyun, fizikki iş və s.) icra edir;
* Тяягяяллцс – йыьылма
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– insan
a ın du
duruş vəziyyətini təmin edir.
r Bu bizim ağırlıq qü
qüvvəsinə nisbətən
bədənimizin yerləşmə vəziyyətini tənzimləməklə əlaqədar
a olan
a fə
f aliyyətdir;
– qeyri-iradi (refl
f ekt
k or) hərəkətləri icra edir.
r
İnsanın yeriş, qaçış, atılma, tu
t llanma və s. hərəki fə
f aliyyəti müxtəlif növ
və müxtəlif sayda skelet əzələlərinin iştirakı ilə baş verir. Xüsusi qeyd olunmalıdır ki, skelet əzələləri yalnız dart
r ma rej
e imində təqəllüs edir. Bu səbəbdən
də bütü
t n oynaqlar əzələlərlə əhatə olunmuşdu
d r. Hər hansı ətrafı
f n, hətta adi
barmağın bükü
k lməsi bir əzələnin açılması, digər əzələnin isə eyni zamanda
yığılması hesab
a ına baş verir.
Bəzən bir hərəkətin icrasında bir neçə, hətta çoxsaylı əzələ qru
rupu iştirak
edir. Məlum olmuşdu
d r ki, adi hesab
a olunan qaçış hərəkətində 250-dən artıq
əzələ iştirak edir. Eyni hərəkətin icrasında iştirak edən, oynağın bir tərəfi
f ndə
yerləşən əzələlər sinergist, əks tərəfd
f ə yerləşən əzələlər isə antaqonist əzələlər adlanır. Müxtəlif əzələ qru
rupları ümumilikdə insanın əzələ sistemini
f rmalaşdırır (şəkil 2, 3).
fo

Şəkil 2
10

Şəkil 3

Əzələnin strukturu. Hər bir skelet əzələsi xaricdən birləşdirici toxuma
– fa
f ssiya ilə əhatə olunmuşdu
d r. Bu, əzələyə müəyyən fo
f rma verir və başqa
əzələlərin sürü
r şməsi üçün mühit yaradır. Birləşdirici toxumanın daxilində
çoxsaylı uzun və nazik əzələ lifl
f əri yerləşir. Skelet əzələlərinin daxili hissəsi
əzələ lifl
f ərindən təşkil edilmişdir. Əzələ lifl
f ərinin özü isə çoxsaylı, paralel
miofi
f brillərdən təşkil olunmuşdu
d r. Miofi
f brillər özləri də çox nazik sap
a lardan,
f lomentlərdən ibarətdir ki, onların da tərkibi müəyyən zülallardan: aktin və
fi
miozindən ibarətdir. Əzələnin təqəllüs edən hissəsi məhz bu fi
f lomentlərdir.
Təqəllüs xüsusiyyətlərinə görə əzələ lifl
f əri bir neçə qru
r pa bölünür.
Birinci qru
rupa aid olan lifl
f ər “ləng” (qırmızı) adlanır. Bu lifl
f ər nisbətən gec
təqəllüs xüsusiyyətinə malik olsalar da, yüksək dözümlülüyə, yəni uzun
müddət ərzində təqəllüs etmək, iş görmək qab
a iliyyətinə malikdirlər. Bu liff
ləri fə
f rqləndirən qırmızı rəng əzələdə mioqlobinin və qan damarlarının çoxluğudu
d r. Bu da həmin lifl
f ərdə enerj
r i mənbələrinin aerob yolla bərp
r asına
şərait yaradır.
İkinci qru
rup əzələ lifl
f əri yüksək dözümlülük keyfi
f yyətlərinə malik olmasa
da, güclü, sürətli təqəllüs qab
a iliyyətinə malikdir. Bu cür əzələ lifl
f ərində kapillyarlar az oldu
d ğuna görə mioqlobin aşağı səviyyədə olur. Lakin qlikogenin yüksək olması bu əzələ lifl
f ərində enerj
r i mənbəyinin anaerob yolla bərpasına imkan verir. İkinci qru
rup əzələ lifl
f əri özləri də iki yerə bölünür və şərti
olaraq 2A və 2B adlanır. Burada birincilər sürətli, ikinci isə sürətli-dözümlü
hesab
a olunur.
Hər bir insanda yuxarıda qeyd olunan əzələ lifl
f ərinin miqdarı və nisbəti
müxtəlifdir. Məhz bundan asılı olaraq bir yeniyetmə sürətli, güclü, digəri isə
dözümlüdü
d r. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, əzələ lifl
f ərinin nisbətindən
asılı olmayaraq, bütü
t n insanlarda istənilən hərəki qab
a iliyyəti inkişaf etdirm
r ək
mümkü
k ndü
d r. Bunun üçün sadəcə olaraq dü
d zgün hərəkətlər seçmək və onları
məqsədəuyğun icra rej
e imində yerinə yetirmək kifa
f yətdir. Xüsusi seçilmiş
hərəkətlərin icrası zamanı müvafi
f q əzələ lifl
f ərinin en kəsiyi qalınlaşır, bu
lifl
f ərin əzələdə tu
t tdu
d ğu sahə böyüyür və beləliklə də, müvafi
f q hərəki qab
a iliyyətin arzuolunan səviyyəsi əldə olunur. Xüsusi qeyd etmək lazımdır ki,
yeniyetmə yaş dövrü
r ndə orqanizmin əzələ lifl
f əri yerinə yetirilən fi
f ziki hərəkətlərin təsirinə daha həssasdır və məşqlərin eff
ffekti daha tez əldə olunur.
İnsanın bütü
t n hərəkətlərinin əsasında du
d ran əzələ təqəllüsündə mərkəzi
sinir sistemi, hissi (aff
fferent sinir lifl
f əri) sinirlər, hərəki (eff
fferent sinir sistemi) siinirləər və işçi üzv-əzələ iştirak edir. Bütü
t n bunlar birlikdə refl
f eks qövsünü təşkil edir.
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Skelet əzələləri yerinə yetirdiyi fu
f nksiya və yerləşmə sahəsindən asılı
olaraq müxtəlif fo
f rmada və ölçüdə olur (şəkil 4). Bu müxtəlifl
f ik insan
orqanizminin təkamülü ərzində hərəki fə
f aliyyətlə əlaqədar fo
f rmalaşmışdır.

Şəkil 4. Əz
Ə ələ
l lə
l rin fo
f rmaları
Cinsi yetişkənlik dövrü
r ndə yeniyetmələrin əzələ sistemi əhəmiyyətli
dərəcədə dəyişikliyə uğrayır. 14–15 yaşda oynaq-bağ aparatı, əzələ və
vətərlər, həmçinin skelet əzələlərində toxumaların dife
f rensiasiyası yüksək
səviyyəyə çatır. 13 yaşdan başlayaraq əzələ kü
k tləsinin artmasında kəskin
sıçrayış baş verir, əzələlər sürətlə inkişaf edir. Əzələ kü
k tləsinin inkişafı
f ilə
əlaqədar əzələ lifl
f ərinin diametri dəyişir. Əsasən, onların qalınlığı artır.
Əzələ
Əz
l sis
i te
t min
i in
i arz
r uolu
l nan in
i kiş
i af
afını tə
t min
i etm
t ək üçün aşağ
ağıda
d kıla
l ra
r
əməl olu
l nmalı
l dı
d r:
1. İnkkişaff ettdiriilməsii (məsəllən, qü
üvvə qab
abiliyyəttiniin)) zəru
r rii ollan əzəllə
qru
ruplarının müəyyən edilməsi.
2. Hərəkətlərin müəyyən olunması.
3. Hərəkətlərin icra ardıcıllığının, icra rej
e iminin və təkrarlanma sayının
müəyyən olunması.
4. Hərəkətlərin sistemli və davamlı yerinə yetirilməsi.
5. Fiziki yükü
k n hər kəs üçün optimal səviyyəsinin müəyyən olunması.
6. Düzgün qidalanmanın və istirahətin təşkili.
Mövzu üzrə suallar
1. İn
İ san bədə
d nində
d neçə tip
i əzələ
l toxuması vard
r ır?
2. Əz
Ə ələ
l insan orq
r aniz
i mində
d hansı fu
f nks
k iy
i aları yerinə yetirir?
3. Sk
Skelet əzələ
l lə
l ri hansı re
rejimdə
d tə
t qəllüs edir?
4. Əz
Ə ələ
l tə
t qəllüsündə
d orq
r aniz
i min hansı üz
ü v və sis
i temlə
l ri iştirak edir?
5. İn
İ sanın əzələ
l kü
k tlə
l si nəy
ə in hesabına böy
ö üy
ü üb qalınlaşıır?
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3. ENDOKRİN SİSTEMİ

Y niyetm
Ye
t əlik yaş dövr
vrü orqan
a izmdə endokr
k in sisteminin kəskin fə
f allaşması
ilə xarakterizə olunur. Cinsi hormonların artması, qalxanab
a ənzər vəzin və
böyrəküstü vəzlərin fə
f allığının yüksəlməsi yeniyetmə dövrünün ilkin
mərhələsinə təsadü
d f edir (11–13 yaş qızlar və 13–14 yaş oğlanlar). Bu
dövrdə yeniyetmələr cinsi yetişkənliyin II və III mərhələlərində olurlar.
Qeyd olunan müddət ərzində əhəmiyyətli morfo
f fu
f nksional dəyişikliklər baş
verir, maddələr müb
ü adiləsinin yüksək aktivliyi müşahidə olunur, hüceyrə və
toxu
xumalar
a ın dife
f rensiasiyası (təbəqələşməsi) ar
artır,
r boyat
atma prosesi int
n ensivləşir.
r
Bunların nəticəsində sakit halda orqanizmin bütü
t n üzv və sistemlərinin
həddindən artıq aktivliyi meydana çıxır. Bu da öz növbəsində orqanizmin
xarici təsirlərə qarşı aşağı və ya həddindən artıq yüksək reaktivliyinə şərait
yaradır. Bununla əlaqədar olaraq, yeniyetmənin orqanizmində fu
f nksional və
adap
a tiv imkanların azalması müşahidə olunur.
Y niyetməlik dövrü
Ye
r ndə mərkəzi sinir sisteminin, ürək-damar və tənəff
ffüs
sistemlərinin fi
f ziki yükə reaksiyası 9–10 yaşlı uşaqlara nisbətən aşağı ola
bilər. Çox hallarda bu reaksiya optimal, mümkü
k n olan həddi aşır. Bəzən
məşqə, məşğələlərə və fi
f ziki hərəkətlərin icrasına yeniyetmə orqanizminin
f zioloj
fi
o i sistemlərinin həddindən art
r ıq reakt
k ivliyi yeniyetm
t ənin sağlamlığında
xoşagəlməz hallar
a ın meydan
a a gəlməsinə səbəb olur
ur. Bu isə mü
müxtəlif istiqam
a ətli
(qüvvə, dözümlülük və s.) fi
f ziki yükü
k n yerinə yetirilməsi zamanı onun çox
dəqiqliklə dozalaşdırılması, yeniyetmənin həyatının bu inkişaf mərh
r ələsində
onuun sağlaamlığğı üzəərinddə tibbbi nəəzaarəətin aparılmaası zəərruurəətini yaraadır..
Bütü
t n bunlar hər bir yeniyetmədən öz sağlamlığına, fi
f ziki inkişafı
f na,
f ziki yükə nəzarət etmək bacarığına yiyələnməyi tələb edir.
fi
Y niyetmə dövrü
Ye
r ndə oğlanların və qızların fi
f ziki inkişaf tempinin eyni
olmaması, eyni zamanda bu halın cinsi yetişkənlikdə də müşahidə olunması
bir sinifd
f ə təhsil alan şagird kontingentinin müxtəlifl
f iyinə gətirib çıxarır.
Bununla əlaqədar olaraq, “bioloj
o i yaş” anlayışının izahına ehtiyac du
d yulur.
Bioloj
o i yaş anlayışı altında həyatın müəyyən bir dövrü
r nə qədər yaşamış
orqanizmin yetkinlik dərəcəsi başa dü
d şülür. Bununla yanaşı, “xronoloj
o i” və
ya “təqvim” yaşı dedikdə isə insanın doğuldu
d ğu andan keçən vaxt göstəricisi
nəzərdə tu
t tu
t lur. Həm uşaqların, həm də yeniyetmələrin fə
f rdi inkişafı
f nda
bioloj
oji və təqvim yaşları arasında aşağıdakı üç variantda fə
f rqlərə rast gəlinir:
1. Retaardasiya – bioloj
o i yaşın təqvim yaşından geridə qalması;
2. Orta – bioloj
o i və təqvim yaşlarının eyniliyi;
3.. Akselerasiya – bioloj
o i yaşın təqvim yaşından yüksək olması.
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4. QANDAŞIYICI SİSTEM
Y niyetmənin əzələ fə
Ye
f aliyyətinin təmin olunmasında qandaşıyıcı sistemin xüsusi rolu vardır. Qandaşıyıcı sistem orqanizmin hüceyrə, toxuma və
orqanlarının zəru
r ri maddələrlə təchiz olunmasını həyata keçirir. Bu sistemin
əsas fu
f nksiyası aşağıdakılardır:
– ağciyərlərdən oksigenin hüceyrələrə daşınması;
– hüceyrələrdən karb
r on qazının ağciyərlərə daşınması;
– qida maddələrinin və hormonların bədən hüceyrələrinə daşınması;
– mü
mübadilə məhsullar
a ının
(şlak) böyrəklərə daşınması;
– bədənin daxili hərarətinin sabitliyini saxlamaq
üçün istilik enerj
r isinin dəri
səthinə daşınması.
Qandaşıyıcı sistem bir
sıra orqan
a lar
a dan
a ibar
a ətdir.
r Bu
orqan
a lar birg
r ə işləyərək qan
a daşıma sistemini fo
f rmalaşdırır.
r Bur
u ay
a a aşağıdak
a ılar
a daxildir:
Ürək – döş qəfə
f sinin ortasında ağciyərlərin arasında yerləşən əzələdən ibarət
üzvdü
dür (şəkil 5). Bu üzv qan
a daşıyıcı sistemin hərəkətverici qüvvəsidir. Ürək 4 kameradan və ya boşluqdan
ibarət olub
u , ikili nasosa bənzəyir: sağ mədəcik və sağ
Şəkil 5. Ür
Ürəyin quruluşu
q laqcıq; sol mədəcik və sol
qu
qulaqcıq. Oksigenlə zəngin olmayan qan (venoz) ürəyin sağ mədəciyindən
nisbətən aşağı təzyiqlə ağciyərlərə göndərilir. Ağciyərlərdən qayıdan və
oksigenlə zənginləşmiş qan ürəyin sol mədəciyindən nisbətən yüksəkk
təzyiqlə bədənin bütün üzvlərinə paylanır. Beləliklə, ritmik təqəlllüs edənn
ürək əzələləri qanın ağciyərlərdə oksigenlə zənginləşməsinni və bunddan
sonra onun orqanizmin üzv və toxumalarına göndərilməsini təmin edir (şəkil 6).
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Şəkil 6. Qan dö
d vranının sx
s emi
Ürək təqəllüsünün tezliyi – bu ür
ü ək ritm
t inin tezliyi olub
u , bir dəqiqədə
baş verən təqəllüslərin sayını əks etdirir. Sakit halda bu göstərici 60–80
vur
u ğu ar
a asında yerləşməklə, bir dəqiqədə 5 litr
t ə yaxın qan
a ı damar
a lar
a vasitəsilə
bədənə yayır. Ye
Y niyetməlik dövrü
r ndə ürək-damar sistemi əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir. Əgər uşağın ürəyinin həcmi 6 yaşdan 13 yaşa qədər 30–35%
artırsaa, cinsi yetişkənlik dövr
vründə ür
ü əyin həcmi 60–70% böyü
yüyür. Ye
Y niyetm
t əlik
dövrü
ründə ürək-damar sisteminin dəyişməsinin əsas xüsusiyyəti ürək boşluqlarınıın həcminin qan damarlarının en kəsiyi ilə müqayisədə daha artıq
ollmassıdır. Bu isə yeniyetməlik hipert
r oniyası adlanan vəziyyətin yaranmaasına
15

səbəb ola bilir. Bu dövrdə qan-damar sisteminin inkişafı
f ahəngdar olur,
lakin arteriya damarları vena damarlarına nisbətən daha yaxşı inkişaf edir.
Eyni zamanda yeniyetmələrdə kap
a illyar damar şəbəkəsi yaşlılara nisbətən
dah
a a genişdir.
r Bu da yeniyetm
t ələrdə ar
arterial təzyiqin nisbətən aşağı olmasının
əsas səbəblərindən biridir. Cinsi yetişkənlik dövrü
r ndə tez-tez bədənin ümumi
inkişafı
f ilə ürəyin ölçülərinin art
rtması arasındakı ahəngin pozulması mü
m şahidə
olunur. Belə hallar daha çox akselerativ tipə aid olan yeniyetmələrdə müşahidə edilir. Bunun nəticəsində həmin yeniyetmələrdə orqanizmin fu
f nksional
imkanlarının azalması nəzərə çarp
r ır. Arterial qan təzyiqinə əsas amillərlə
(ürəyin təqəllüs qüvvəsi, damar mənzəfi
f nin ölçüsü, dövrə qoşulan qanın
miqdarı, qanın qatılığı və s.) yanaşı, digər amillər – yaşayış şəraiti, yaşayış
yerinin iqlim vəziyyəti, qidalanma tərzi, ailədə və kollektivdə psixoloj
o i ab
a hava da təsir göstərir. Arterial təzyiq yeniyetmələrdə cinsi yetişkənliklə
əlaqədar olaraq baş verən hormon fə
f allığı ilə yüksəlir. Bəzi şagirdlər bu
dövrdə başağrısı, yorğun
u luq, zəifl
f ik, başgicəllənmə, ürək nahiyəsində ağrıdan
şikayətlənirlər.
Ürəyin fu
f nksional vəziyyətini əks etdirən əsas göstəricilərdən biri qanın
sistolik və birdəqiqəlik həcmidir. Sakit haldakına nisbətən maksimal oksigen
sərfi
f tələb edən fi
f ziki yükü
k n icrası zamanı bu göstəricilər 4–5 dəfə
f artaraq
yeniyetmələrdə 15–20 litr/
r dəqiqəyə, yaşlılarda isə 6–7 dəfə
f artaraq 28–30
litr/
r dəqiqəyə çatır. Bu, yeniyetmə orqanizminin ürək fə
f aliyyətinin eff
ffektli
və qənaətli olmasına, qan-damar sisteminin fu
f nksional imkanlarının
genişlənməsinə imkan verir.
Tənəffüs tezliyi 1 dəqiqə ərzində 12–116-yya çatır. Tənəffüs ritmi isə stabilləşir. Nəfə
f salma fa
f zası qısalır, nəfə
f svemə və tənəff
ffüs pauzası isə uzanır.
Fiziki hərəkətlərin yerinə yetirilməsi, xüsusən gərginlik tələb edən fi
f ziki
yük zamanı ürək vurğularının sayı yüksəlir. Bu, əslində, orqanizmin oksigenə
artan tələbatına cavab
a reaksiyasıdır. Lakin ürək vurğuları yalnız fi
f ziki yükü
k n
icrası ilə deyil, eyni zamanda həyəcan, qorxu, psixoloj
o i sarsıntı hallarında
da yüksəlir. Sistemli şəkildə fi
f ziki hərəkətlərin icrası ürək qan-damar
sisteminin işinin səmərəsini yüksəldir. Daimi olaraq belə hərəkətlərlə məşğul
olan insanlarda orqanizmin oksigenə olan tələbatı səmərəli rej
e imdə təmin
olunur. Məhz bu səbəbdəndir ki, eyni fi
f ziki yükü
k yerinə yetirən iki müxtəlif
adamda ürək vurğularının göstəricisi fə
f rqli olur. Fiziki hazırlığı yüksəkk
olan, qandaşıma sistemi daimi məşqlərin, fi
f ziki yükü
k n icrası ilə təkm
milləşmiiş
insanlarda ürək vurğularının göstəricisi xeyli aşağıdır. Fizikki hərəəkətlləri
yerinə yetirməyən və fi
f ziki hazırlığı aşağı olan insanlarda, həətta orta intensivlikli fi
f ziki yük ürək vurğularının kəskin artmasına səbəəb olur. Hər bir
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şagird ürək-damar sisteminin qeyd olunan fi
f ziki yükə reaksiyasını sadə
yolla yoxlaya bilər. Bunun üçün 30 saniyə ərzində 20 dəfə
f otu
t ru
rub-qalxma
hərəkətini icra etmək və hərəkətin əvvəlində və icradan sonra nəbz vurğusu
göstəricilərini müqayisə etmək kifa
f yətdir.
Qan damarları – qan orqanizmdə qan damarları adlanan boru
r larla hərəkət edir. Təyinatına görə qan damarları arterial, vena və kap
a illyar damarlara
bölünür. Bu damarlar ürək və ağciyərlə birlikdə orqanizmin qan-damar sistemini yaradır. Arterial qan damarları həmişə qanı oksigenlə zənginləşmə
dərəcəsindən asılı olmayaraq, ürəkdən ətrafl
f ara daşıyırlar. Arterial qandamar sistemi yüksək təzyiqlidir və buna görə də arterial damarlar qalın və
elastik stru
r ktu
t ra malikdir. Bu damarlar kəsildikdə təzyiqin yüksək olması
səbəbindən çoxlu qan itkisinə səbəb olur. Əksər arteriya damarları dərinlikdə
yerləşir. Lakin bəziləri bədən səthinə yaxındır. Onların bədən səthinə yaxın
oldu
d ğu yerlərdə nəbz və ya ürək vurğularının tezliyini müəyyən etmək
m mkü
mü
k ndü
d r. Art
r eriya damarları kiçik art
r eriyalara və sonda ən nazik damarlar
olan kap
a illyarlara qədər şaxələnir. Kap
a illyarlar divarı bir hüceyrə qalınlığında
olan qan damarlarıdır. Belə qalınlıqda olan qan damarının divarı oksigen və
qida maddələrinin toxumalara və hüceyrələrə keçməsinə imkan verir. Belə
müb
ü adilə zamanı hüceyrə və toxumalarda olan karb
r on qazı və müb
ü adilə
məhsulları hüceyrə və toxumalardan kap
a illyarlara keçir. Kap
a illyar damar
şəbəkəsi həddindən artıq genişdir. Və onun həcmi qan-damar sistemində
olan qanın miqdarından xeyli böyükdü
d r. Kap
a illyar qan-damarları fə
f al əzələ
lifl
f ərində, o cümlədən beyində çox sıxdır. Kap
a illyar şəbəkə işlək, fi
f ziki yükü yerinə yetirən əzələ qruplarında xeyli inkişaf edir. Beləliklə, həmin əzələ
qru
rupları inkişaf edib güclənir.
Sinir sistemi. Beyindən, onurğa beyinindən, perife
f rik sinir sistemindən
və hissi orqanlardan ibarətdir. Sinir sistemi orqanizmin bütü
t n üzv və toxumalarının bir-biri ilə, həmçinin ətraf mühitlə əlaqəsini təmin edir və onun
f aliyyətini tənzimləyir. Mərkəzi sinir sisteminin fə
fə
f aliyyəti:
– ayrı-ayrı orqanları təşkil edən müxtəlif hüceyrə və toxumaların fu
f nksiyalarını əlaqələndirir (məsələn, təqəllüs aktında əzələni təşkil edən
ayrı-ayrı lifl
f əri, daxili sekresiya aktında vəziləri);
– üzv və sistemlərin fə
f aliyyətini koordinasiya edir (məsələn, işlək əzələlərdə qan dövranı, qan dövranında tənəff
ffüs, fi
f ziki və əqli iş zamanı
enerj
r i təminatı və s.);
– ətraff mühitin dəyişən şəraitinə müvafi
f q olaraq orqanizmin bütü
t n həyati
funksiyasını tənzimləyir.
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İnsanın sinir sisteminə mərkəzi sinir sistemi, perife
f rik sinir sistemi və
vegetativ sinir sistemi daxildir.
Mərkəzi sinir sistemi. Təxminən 15 milyar
a d sinir hü
h ceyr
y əsindən ibar
a ətdir.
r
Buraya beyin və onurğa beyni daxildir. Birinci kəllə boşluğunda, ikinci isə
onurğa kanalında yerləşir.
Baş beyin. İnsanın baş beyni bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan sağ və sol
yarımkü
k rələrdən, beyin lüləsindən və beyincikdən ibarətdir. Beyin yarımkü
k rələrinin səthi çoxsaylı şırımlar və xətlərlə kəsilmişdir. Beyin yarımkü
k rələri
xaricdən özündə 4 milyard sinir hüceyrəsini birləşdirən nazik qab
a ıqla (bir
neçə qatda) əhatə olunmuşdu
d r. İnsan beyninin çəkisi təxminən 1,2 kq-dan
2 kq-dək olur.
Onurğa beynin uzunluğu 43–45 sm olur. Çəkisi 32 qrama qədərdir.
Perife
f rik sinir sistemi. Mərkəzi sinir sistemindən çıxan bütü
t n sinirlərin
toplusundan ibarətdir. Baş beyindən 12 cüt kəllə siniri, onurğa beynindən
isə 31 cüt onurğa beyni sinirləri çıxır. Bu sinirlər hissiyyat orqanlarından gələn impulsları baş beyinə ötü
t rü
r r, baş beyindən isə əzələlərə çatdırır.
V getativ
Ve
i sinir sistemi. Dax
a ili
orqanların tənzimlənməsində
iştirak edir.
Büt
ütün sinir sistemi büt
ü övlü
lükdə
və onun ayrı-ayrı fu
f nksional bölmələri iki prinsip əsasında fə
f aliyyət göstərir: ref
efleks
k prin
i sip
i i
və bağlı reflektor dairəvi koordinasiy
di
i aedi
d ci ida
d rə
r etm
t ə.
Refl
f eks prinsipi. Orqanizmə
xaricdən və ya daxildən gələn
qıcığa cavab
a reaksiyasıdır. İkinci
prinsipə daha çox mürəkkəb
hərəki fə
f aliyyət daxildir. Hərəkət
aktının məqsədyönlü təşkilində
baş beyinin alın hissəsi xüsusi
rola malikdir. İradi hərəkətlər
(şüu
üurla idar
a ə olun
u an
a ) hərəkət an
a alizatorlarının və digər anaalizatorrların (görmə, eşitm
mə və diggər)
birgə fə
f aliyy
y əti ilə həyata keçirilir
Şəkil 7. Ref
efleks
k qövs
vü
(şəkil 7).
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Mərkəzi sinir sistemi və hərəkət ap
a aratı, həm də onunla tənəff
ffüs, qan
dövranı və enerj
r i təchizi sistemləri arasında sıx fu
f nksional əlaqə mövcuddu
d r.
Enerj
r i mübadiləsi. Ye
Y niyetməlik dövrü
r nün başlanması ilə əlaqədar olaraq orqanizmdə enerj
r i müb
ü adiləsi prosesi yaşlılarla müqayisədə daha gərgin
keçir. Nisbətən sakit halda yeniyetmənin bədən çəkisinin hər kiloqramına
5–6 millilitr, yaşlılarda isə 4–4,5 millilitr oksigen tələb olunur. Bununla əlaqədar olaraq, yeniyetmənin oksigen daşıma sistemi daha intensiv işləyir. Ye
Yniyetmə 100 millilitr
t oksigeni 3 litr
t havadan, yaşlılar isə 2,3–2,6 litr
t havadan
ala bilirlər. Sutkalıq enerj
r i sərfi
f necədir? 6 yaşlı oğlan uşağında bu göstərici
1970 kilokalori, 7–10 yaşlı oğlan uşağında 2300 kilokalori, 13–15 yaşlı yeniyetmədə isə 2600–2700 kilokaloriyə çatır. 16–17 yaşlarında sutkalıq enerj
ri
sərfi
f oğlanlarda 3000 kilokalori, qızlarda isə 2900 kilokaloridir. Beləliklə,
orqanizmin ümumi enerj
r i sərfi
f bədənin kü
k tləsinin, birinci növbədə isə əzələ
k tləsinin artması ilə əlaqədardır. Burada, həmçinin hərəki fə
kü
f allıq da mühüm
rol oynayır. Bu zaman enerj
r iyə olan tələbat bədənin çəkisindən, hərəki
f allıqdan, bədən quru
fə
r luşundan, bioloj
o i yetkinlik səviyyəsindən asılı olaraq
çox geniş diap
a azonda dəyişir.

Mövzu üzrə suallar
. Qanda
d şıy
ı ıcı sis
i tem insan orq
r aniz
i mində
d hansı fu
f nks
k iy
i aları yerinə yetirir?
2. Orq
r aniz
i min qanda
d şıy
ı ıcı sis
i teminə hansı üz
ü v və sis
i temlə
l r da
daxild
l ir?
3. İn
İ san ürə
rəyi neççə ka
k meralıdır?
4. Arterial qan venoz qanda
d n nə ilə
l fə
f rq
r lə
l nir?
5. Ür
Ürəyin iş
i inə hansı gös
ö tə
t rici ilə
l nəzarə
r t olunur?
6. Ür
Ürəyin iş
i inin ef
effekt
k li olm
l asına hansı amillə
l r tə
t sir gös
ö tə
t rir?
7. Ka
Kapilly
l ar da
d marların orq
r aniz
i mdə
d ro
r lu nədə
d n ibarə
r td
t ir?
8. Sinir sis
i temi hansı his
i sələ
l rd
rdən ibarə
r td
t ir?
9. Mə
M rk
rkəzi sinir sis
i teminə nələ
l r da
daxild
l ir?
10. Sinir sis
i temi orq
r aniz
i mdə
d neçə prinsip
i əsasında
d fə
f aliy
iyyət gös
ö tə
t rir?
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5. ÖZÜNƏNƏZARƏT
Hər bir insan sağlam yaşamaq, fi
f ziki cəhətdən hazırlıqlı olmaq arzusu ilə
yaşayır. Sağlamlıq insan üçün hər şeydən qiymətli, heç nəyin əvəz edə
bilməyəcəyi böyük bir dəyər, xoşbəxtlikdir. Bu xoşbəxtliyin uzunmüddətli
olmasının təməli daha çox yeniyetməlik, orqanizmin fə
f al inkişafı
f dövrü
r ndə
qoyulur. Sistemli olaraq aparılan özünənəzarət şagirdə sağlamlıqla əlaqəli
zəru
r ri olan fə
f aliyyət istiqamətini göstərir.
Hər bir yeniyetmə fi
f ziki inkişafl
f a əlaqədar öz yaş dövrü
r nün fə
f rqli xüsusiyyətləri haqqında dərsliyin əvvəlki bölmələrində info
f rmasiya əldə etmək
imkanına malikdir. Bu info
f rmasiyalar öz sağlamlığını möhkəmləndirmək,
f ziki hazırlığını artırmaq və ən əsası bütü
fi
t n bunlar üzərində nəzarətin həyata
keçirilməsinin zəru
r ri oldu
d ğunu yeniyetmələrin diqqətinə çatdırır.
V xtında və sistemli olaraq aparılan özünənəzarət şagirdə orqanizmin
Va
funksional vəziyyətini (nəbz vur
fu
u ğusu, AHT), fi
f ziki hazırlıq səviyyəsini mü
m əyyən etmək, onu müqayisə edib dəyərləndirmək imkanı verir.
Özünənəzarət – sağlamlıq, fi
f ziki inkişaf,
f əhvali-ruhiyyənin vəziyyəti
üzərində ap
a arılan müşahidədir. Özünənəzarət metodları müxtəlif və çoxsaylı
ola bilər. Lakin şərti olaraq onları iki qru
rupa bölmək mümkü
k ndü
d r:
1. Subyektiv metodlar – yuxu, iştaha, əhval, ağrı hissi və s.
2. Obyektiv metodlar – buraya müəyyən ölçmələrdən istifa
f də etməklə müəyyən olunan göstəricilər: bədənin çəkisi, boy,
y nəbz vurğusu, ağciyərin həyat tu
t t mu, ayrı-ayrı əsas qru
tu
rup əzələlərdə sürət, qüvvə, dözümlülük və s. daxildir.
Özünənəzarət nəticələri sistemli olaraq gündəlikdə qeyd olunduqda müvafi
f q təhlil aparmaq, göstəriciləri müqayisə etmək və ən əsası baş verən
dəyişikliklərin səbəblərini aşkar etmək mümkündür. Bu qeydlər zamanı
ölçmənin tarixi, günü, saatı qeyd olunmalıdır.
Subyektiv metodla əhval, yuxu və s. üzərində müşahidə apardıqda da
günü və saatı qeyd etmək lazımdır. Həmişə günün eyni vaxtında müşahidə
a armaq daha əlverişlidir.
ap
Fiziki hərəkətlərin icrası, oyun, fi
f ziki hərəkətlər üzrə ev tapşırıqlarını
yerinə yetirərkən, fi
f ziki yükdən sonra müşahidə ap
a armaq sizə icra etdiyiniz
f ziki yükün hazırlıq səviyyənizə müvafi
fi
f q olub-olmaması haqda fi
f kir
yürü
r tməyə imkan verəcəkdir. Əgər fi
f ziki yükdən və ya məşqdən sonra sizz
özünüzü yaxşı hiss edirsinizsə, əhvalınız, yuxunuz, iştahanız və məşğuul
olmaq istəyi varsa, deməli, bu onu göstərir ki, orqanizminiz icra ettdiyinniz
f ziki yükə hazırdır və onun öhdəsindən gəlir. Yo
fi
Y x, əgər fi
f ziki yükdən sonrakı
gün nəbz vurğusu həmişəki göstəriciyə qayıtmırsa, əhvalınızz yaxşı deyillsəə,
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iştahanız yoxdu
d rsa və yuxusuzluq müşahidə olunursa, bu yerinə yetirdiyiniz
f ziki yükü
fi
k n, məşqin sizin orqanizm üçün çox yüksək oldu
d ğuna və bu yükü
k n
azaldılmasının zəru
r riliyinə dəlalət edir.
Funksional göstəricilər üzrə özünənəzarət – buraya nəbz (ürək vurğuları)
və ağciyərin həyat tu
t tu
t mu daxildir.
Ürək vurğuları – bu insanın ürək-damar sisteminin fu
f nksional vəziyyətini əks etdirən göstəricidir. Bu göstərici ilə istənilən şagird nəbz vurğularının
özünün yaş qrupu üçün müəyyən olunmuş normativlərə uyğunluğu, ürəkdamar və tənəff
ffüs sisteminin fu
f nksional vəziyyətini, nəbzin bərp
r a əmsalını
müəyyən edə bilər. Nəbzin ölçülməsi həm idmanda, həm də tibdə çox geniş
yayılmış müşahidə metodudur. Alınan göstərici orqanizmdə baş verən
dəyişiklikləri əks etdirdiyi üçün info
f rmativ göstərici hesab
a olunur.

C dv
Cə
d əl 1.
Yş
Ya

Oğlanlar

Qızlar

13

73

75

14

73

74

Şəkil 8. Nə
N bz vurğ
r ularının müəy
əyyənlə
l şdirild
l iy
i i nahiy
i ələ
l r

Nəbz vurğularının ölçülməsi çox sadədir (şəkil 8). Ürək vurğularının sayı
arteriya damarlarının bədənin səthinə yaxın olan nahiyələrində:
a)) üç barmaqla biləkdə;
b)) böyük və göstərici barmaqlarla boyunda (yuxu arteriyalar üzərində);
c) orrta və göstərici barmaqların ucu ilə gicgahda;
d)) ovucla sinədə – ürək nahiyəsində ölçülür.
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Ölçmələr 10 saniyə ərzində ap
a arılırsa, alınan rəqəm 6-ya, 15 saniyə ərzində ap
a arılırsa, 4-ə, 30 saniyə ərzində ap
a arılırsa, 2-yə vuru
r laraq 1 dəqiqədə ürək
vurğularının sayı müəyyən edilir. Nəbz vurğuları 1 dəqiqə ərzində də ölçülə
bilər. Belə ölçmə daha dəqiq olacaqdır. 10 saniyə ərzində ölçülən nəbz vurğusunun aşağıdakı cədvəldən istifa
f də etməklə 1 dəqiqəlik göstəricisini tap
a maq mümkü
k ndü
d r.
Nəbzin hesablanması
Cədv
d əl 2.
Nəbz
10 san.

Nəbz
1 də
d q.

10 san.

Nəbz
1 də
d q.

10 san.

1 də
d q.

10

60

20

120

30

180

11

66

21

126

31

186

12

72

22

132

32

192

13

78

23

138

33

198

14

84

24

144

34

204

15

90

25

150

35

210

16

96

26

156

17

102

27

162

18

108

28

168

19

114

29

174

İstənilən fi
f ziki yü
yükün icrası ür
ü ək vu
vurğu
ğ lar
a ının say
a ını ar
artırır.
r Fiziki yü
yük nə qədər böyü
yük və int
n ensivdirsə, ür
ü ək vu
vurğular
a ının say
a ı da bir o qədər yü
yüksək olur
ur.
Yüngül fiziki yük zamanı bu göstərici 100–1120 vur/dəq.;; orta fiziki yükdə 130–
150 vu
vur/dəq.; int
n ensiv,
v gərg
r in iş zam
a an
a ı isə 170–190 vu
vur/dəq.-yə çat
a a bilər.
Ürək vurğularının tezliyi fə
f rdi xüsusiyyətlərindən asılıdır və bu səbəbdən
də hər hansı bir insanın göstəriciləri orta nəbz göstəricisindən fə
f rqlənə bilər.
Sistemli olaraq sağlamlaşdırıcı hərəkətləri yerinə yetirən, yeriş, qaçış,
veloidman və üzgüçülüklə məşğul olanlarda ürək daha qənaətlə işləyir, ürək
vurğularının sayı onlarda əhəmiyyətli dərəcədə aşağıdır.
Nəbz vurğuları göstəricisinin davamlı məşğələlər zamanı dəyişməsi
tədricən baş verir və bu dəyişməni (azalma) uzunmüddətli müşahidə vasitəsilə aşkarlamaq mümkü
k ndü
d r. Lakin ürək vurğuları göstəricisində yoru
r lma,
gərgin fi
f ziki yük və s. əlaqədar baş verən dəyişikliklər tez nəzərə çarp
r ır.
Orqanizmin fi
f ziki yükə uyğunlaşması nəbzin bərp
r a əmsalı deyiilən gösstərici ilə müəyyən olunur. Bu zaman fi
f ziki yükdən dərh
r al sonraa və üç dəqqiqə
sonra müəyyən olunan nəbz vurğusu göstəricilərinin nisbəti bərpa əmsalını
aşkar edəcəkdir.
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Nəbziin bərpa əmsalı =

FYY də
d n 3 də
d qiqə sonrakı
k nəbz vurğ
r usu
x 100
FYY də
d n də
d rh
r al sonrakı
k nəbz vurğ
r usu

30 %-dən az olan NBƏ orqanizmin fi
f ziki yükə reaksiyasının yaxşı oldu
d ğunu göstərir.
Orqan
a izmin fi
f ziki yü
yükə reak
a siyası adi otu
turub-qalxma hərəkəti ilə yoxlan
a ıla
bilər. Bu üsulun qaydası dərslikdə verilmişdir.
Ürək vu
vurğular
a ının (nəbzin) dəyişməsi (ar
artması), əslində, fi
f ziki hərəkətlərin
icrası zamanı oksigenə olan tələbatla əlaqədardır. Orqanizmdə isə oksigen
daşıyıcı sistemin ən vacib orqanı ağciyərlərdir. Ağciyərlərin nəfə
f s aldığımız
hava kü
k tləsi ilə təmas sahələri (alveollar) nə qədər çox olarsa, orqanizmin
oksigenlə təminatı da bir o qədər asanlaşar. Bu səbəbdən də ağciyərlərin
həyat tu
t tu
t mu insan orqanizminin fu
f nksional sistemlərinin vəziyyətini (başqa
sözlə, sağlamlıq göstəricisini) əks etdirən göstərici kimi qəbul olunur. Ağciyərin həyat tu
t tu
t mu spiroqram adlanan cihaz vasitəsilə müəyyən olunur.
C dv
Cə
d əl 3.
Yş
Ya
13
14

AHT litr
Oğlanlar
2550–3000
3050–3150

Qızlar
1850–2100
2150–2250

Şəkil 9. Ölçmə üsulları (b
( oy
oy, ağciy
i ərlə
l rin həy
ə at tutumu (A
( HT
H T ),
döş qəf
dö
əfəsinin eni)
i
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Orqanizmin tənəff
ffüs sisteminin fə
f aliyyətini, onun yoru
r lmaya qarşı dayanmaq qab
a iliyyətini qiymətləndirm
r ək üçün bir neçə üsuldan istifa
f də olunur.
Bu üsullardan biri otu
t rmuş vəziyyətdə dərin nəfə
f s alıb buraxmaq, sonra yenidən dərindən nəfə
f s alıb nəfə
f si saxlamaqdır (buru
r n barmaqlarla sıxılıb saxlanılır). Bu zaman 90 saniyə ərzində nəfə
f si saxlamaq – “əla”; 60–90 saniyə
ərzində nəfə
f si saxlamaq – “yaxşı”; 30–60 saniyə ərzində nəfə
f si saxlamaq –
“kafi
f ”; 30 saniyədən az olan göstərici – “qeyri-kafi
f ” hesab
a olunur. Fiziki yük n köməyi ilə, xüsusən uzaq məsafə
kü
f lərə qaçış, üzgüçülük, kr
k oss qaçışı və s.
nəfə
f si saxlamaq göstəricisi artır.
Tənəff
ffüs sisteminin işinin eff
ffektliliyini yoxlamağın digər üsulu da mövcuddu
d r. Burada da otu
t rmuş vəziyyətdə dərindən nəfə
f s alınır, nəfə
f si buraxdıqdan sonra burn
r u tu
t tu
tub nəfə
f s alınmır və vaxt ölçülür. Məşq etməmiş insanlar 25–30 saniyə bu vəziyyətdə qala bilirlər. Fiziki hazırlığı yaxşı olanlar
40–60 saniyə nəfə
f s almadan qala bilirlər.
Şagirdlərin fi
f ziki inkişafı
f boy və çəki, döş qəfə
f sinin eni göstəricilərinə
əsasən mü
m əyyən olunu
n r. Bu göstəricilər mü
m əyyən mənada şagirdlərin mənsub
u
oldu
d qları bədən quru
r luşu tiplərindən də asılıdır. Lakin hər bir şagirdin boyu
və çəkisi onun fi
f ziki inkişafı
f haqqında müəyyən fi
f kir yürü
r tməyə əsas verir.
Normal boy,
y çəki göstəriciləri yalnız fi
f ziki inkişafı
f n deyil, həm də sağlamlığın göstəricisi hesab
a olunur. Hər bir yeniyetmə aşağıdakı cədvəldən
istifa
f də etm
t əklə boy,
y çəki göstəricilərinin yaş qr
qrupun
u a mü
müvafi
f qliyini mü
m əyyən
edə bilər. Əgər sizin çəkiniz boy göstəricilərinə müvafi
f q deyilsə, artıqdırsa,
bu sizin idmanla və fi
f ziki hərəkətlərin icrası ilə ciddi məşğul olmağınızın
zəruriliyini göstərir.
Yeniyetmələrdə bədənin normal boy-çəki göstəriciləri
C dv
Cə
d əl 4.
4

13

Oğlanlar
Orta boy- Bədənin
Bədənin Orta boy- Bədənin
Orta boy
dan aşağı
çəkisi
çəkisi dan yuxarı çəkisi
(sm)
(sm)
(kq)
(kq)
(sm)
(kq)
141–148 27,9–47,4 149–165 39,3–53,0 166–173 49,4–86,9

14

148–154 35,3–54,1 155–170 45,4–56,8 171–177 52,8–71,6

Yş
Ya

Qızlar
13

144–150 31,1–53,6 151–163 43,3–54,4 164–169 49,7–71,3

14

148–153 36,5–57,5 154–167 46,5–55,5 168–174 50,3–72,0
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Fiziki hazırlıq üz
ü ərində nəzar
a ət üm
ümumtəhsil məkt
k əblərinin büt
ütün sinifl
f ərində
ffiziki tərb
r iyə dərslərinin təcrü
rübi hissəsinin şagirdlərin fu
f nksional hazırlığının
diaqnostik qiymətləndirilməsi ilə başlanır. Bu zaman hər bir yaş qru
rupu üçün
müəyyən normativ göstəricilər müəyyən olunmuşdu
d r. Bu göstəricilər şagirdlərin sürət, sürət-güc, çeviklik, qüvvə, əyilgənlik və dözümlülük qab
a iliyyətlərini “kafi
f ”, “yaxşı”, “əla” səviyyədə qiymətləndirməyə imkan verir.
Lakin hər bir şagird özünün fi
f ziki hazırlıq səviyyəsini evdə, həyətdə, məktəbin meydan
a çasında asan
a lıqla yoxlay
a a bilər.
r Bu zam
a an
a aşağıdak
a ı hərəkətlərdən
istifa
f də etmək olar:
T rn
Tu
r ikd
kdə da
d rtınma – şagirdin yu
y xar
a ı ətr
t af əzələlərinin hazırlığını yoxlam
a aq
üçün istifa
f də olunur.
Aşağı ətraf əzələlərinin qüvvə hazırlığı:
Bir ay
a aq (s
( ağ,
ğ sol)
l üz
ü ərində
d oturub-qalx
l ma hərəkəti ilə;
Gövdə
d nin qüvvə hazırlığı isə 30 saniyə ərzində uzanmış vəziyyətdə
gövdənin bükü
k lüb
ü -açılması hərəkətinin icrası ilə müəyyən olunur;
Y rində
Ye
d n uzunluğa tullanma – aşağı ətrafl
f arın sürət-güc hazırlığını qiymətləndirmək məqsədilə istifa
f də edilir;
M ki
Mə
k k qaçışı – (10x3) qısa və çox vaxt sərf etmədən bu hərəkətin köməyi ilə şagirdin çeviklik qab
a iliyyətinin səviyyəsi müəyyən olunur;
60 metrə
rəyə qaçış – 8-ci sinif şagirdlərinin sürət qab
a iliyyətini dəyərləndirmək məqsədilə istifa
f də olunur. Şəraitdən asılı olaraq bu məqsədlə bəzən
30 m qaçış da tətb
t iq edilə bilər;
U anmış vəziy
Uz
iyyətd
tdən irə
r liy
i ə əy
ə ilm
l ək – “körp
r ü” bədənin əyilgənlik qab
a iliyyətinin qiymətləndirilməsində istifadə olunur.
Hər bir şagird aşağıdakı cədvəldən istifa
f də etməklə fi
f ziki hazırlıq səviyyəsini müəyyənləşdirə bilər. Siz il ərzində belə yoxlamalar ap
a armaqla fi
f ziki
hazırlığınızda olan dəyişiklikləri müəyyən edə bilərsiniz. Nəzərə almaq lazımdır ki, belə testləşmələri həmyaşıdlarınızla ap
a ardıqda daha dü
d zgün göstəricilərə nail ola bilərsiniz. Çünki kiminlə yarışmanızdan asılı olmayaraq,
belə halda siz daha çox səfə
f rb
r ər olmağa, daha yaxşı nəticə göstərməyə
çalışırsınız.
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VIII sinifd
f ə şagirdlərin fi
f ziki hazırlığının diaqnostik
qiymətləndirilməsi normativləri
№

Щяряки
габилиййят

1.

Сцрят

2.

Чевиклик

3.

Сцрят-эцъ

4.

Дюзцмлцлцк

5.

Яйилэянлик

6.

Гцввя

Гиймятляндирмя
щярякятляри
30 м гачыш
(сан)
Мякик гачышы
(3х10 м)
(сан)
Йериндян
узунлуьа
тулланма (см)
6 дягигялик гачыш
(м)
Отурмуш вязиййятдя ирялийя
яйилмя (см)
Щцндц
д р турникдя
салланмыш вязиййятдян дартынма
(дяфя
ф )
Алчаг турникдя
узанараг салланмыш вязиййятдян
дартынма (дяфя
ф )

НОРМАТИВЛЯР
Oьланлар

Гызлар

“3”

“4”

“5”

“3”

“4”

“5”

6,7–5,8

5,7–5,1

5,0 вя <

6,9–5,8

6,0–5,3

5,2 вя <

9,8–9,3

9,2–8,5

8,4 вя < 10,5–9,8

9,7–9,1

9,0 вя <

136–154

155–179 180 вя > 121–144

1050–
1180

1200–
1300

4–7

8–11

12 вя >

4–5

6–7

8 вя >

145–169 170 вя >
1000–
1150

1250 вя >

6–11

12–19

20 вя >

8–11

12–15

16 вя >

1350 вя > 850–990

Mövzu üzrə suallar
1.. Özünənəzarət nədir?
2. Öz
Ö ünənəzarə
r t hansı metodl
d arla həy
ə ata ke
k çirilir?
3. Ür
Ürək vurğ
r uları tez
e liy
i i (n
( əbz)
z necə ölçülür?
4. Ağciy
i ərin həy
ə at tutumu nəy
ə i if
ifadə
d edir?
5. Orq
r aniz
i min tə
t nəf
əffüs sis
i teminin fə
f aliy
iyyətini necə yoxlamaq olar?
6. Sa
S ki
k t hald
lda nəbz
b vurğ
r unuz
u u ölçün. Gös
ö tə
t rici norm
r ativə uy
uyğun gə
g lirm
r i?
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6. MƏŞĞƏLƏLƏR ZAMANI ŞƏXSİ GİGİYENA
Yeniyetm
Y
t ə orqan
a izminin dinam
a ik inkişafı
f , onu
nun fi
f ziki hərəkətlərin icrasına
reaksiyası müxtəlif üzv və orqanların icra fu
f nksiyalarının fo
f rm
r alaşması və
təkm
k illəşməsi daimi gün
ü rej
e iminin mü
m əyyən olun
u masını tələb edir.
r Gün
ü rej
e imi
dərs, ev tap
a şırıqları, evdə ailəyə kömək, idman və sağlamlaşdırıcı məşğələlər, istirahət, orqanizmin möhkəmləndirilməsi və s. kimi fə
f aliyyətlərə ayrılan
vaxtı dü
d zgün və səmərəli planlaşdırm
r ağa kömək edir. Hamı üçün eyni gün
rej
e imi tərt
r ib etmək mümkü
k n olsa da, bu dü
d zgün deyil. Çünki bu zaman gündəlik fə
f aliyyətin müxtəlifl
f iyi, şəxsi maraq, sağlamlıq vəziyyəti, məkt
k əbdə
dərslərin və müstəqil məşğələlərin qrafi
f ki nəzərə alınmalıdır. Yu
Y xarıda qeyd
olunan müxtəlifl
f iklər istisna olmaqla, gün rej
e imində yeniyetmələrin vaxt bölgüsü təxminən aşağıdakı kimi olmalıdır: ev tap
a şırıqlarının həlli 2,5–3 saat;
məkt
k əb
ə dənk
n ənar
a məşğələlər 1,5–2
– ,5 saat
a ; açıq hav
a ada olmaq (idm
d an
a məşğələləri
r,
məkt
k əbə gedərk
r ən yola sərf olunan vaxt, həyətdə oyun) 2,5 saata qədər; səhər
gimnastikası, orqanizmin möhkəmləndirilməsi vasitələrindən istifa
f də, qida
qəbulu – 2 saat; yuxu 9–9,5 saat. Aşağıdakı cədvəldə 8-ci sinif şagirdlərinin
təxmini gün rej
e imi qrafi
f ki verilmişdir.
I NÖVBƏ
Yuxudan ayılmaq, gimnasY
tika, yatağı yığışdırmaq,
yuyunmaq
Səhər yeməyi

saat

7.00
7.30

II NÖVBƏ
Yuxudan ayılmaq, gimnasY
tika, yatağı yığışdırmaq,
yuyunmaq
Səhər yeməyi

saat

7.00
7.30

Günorta yeməyi

14.00

Dərslərə hazırlaşmaq (hər 40–
45 dəqiqədən bir 5–10 dəqiqə
bədən tərb
r iyəsi fa
f siləsi)
Sərb
r əst vaxt, evdə işləmək,
mütaliə
Açıq havada gəzinti,
oyun və s.
Günorta yeməyi

Açıq havada gəzinti, oyunlar
Dərsləri hazırlamaq
(hər 40–45 dəqiqədən bir
5–10 dəqiqəlik bədən
tərb
r iyəsi fa
f siləsi)
Şam yeməyi və sərb
r əst
məşğələlər (yaradıcılıq,
mütaliə)

15.00

Məktəbə yol

13.30

16.30

Məktəbdə dərslər

14.00

19.00

Məktəbdən evə qayıtmaq

20.00

Məktəbə getmək, yol

7.50

Məktəbdə dərslər

8.00

Məktəbdən evə qayıtmaq

Yatmağa hazırlaşmaq (geyim
Y
və ayaqqab
a ını təmizləmək,
qaydaya salmaq)

Y xu
Yu

13.30

20.30

22.00

Şam yeməyi və sərb
r əst
məşğələlər (yaradıcılıq,
mütaliə)
Y tmağa hazırlaşmaq (geyim
Ya
və ayaqqab
a ını təmizləmək,
qaydaya salmaq)
Y xu
Yu

7.50
10.30
11.30
13.00

20.30

21.30
22.00
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Gün
ü rej
e iminin göstərilən nü
nümunəsi şəraitdən, məkt
k əbdə dərslərin başlan
anma
və qurtarmasından asılı olaraq dəyişdirilə bilər. Lakin istənilən halda gün
rej
e imi yeniyetmənin gündəlik fə
f aliyyətində bir nizam-intizam, qayda,
ardıcıllıq yaradır.
Dərinin gigiyenası – bədəni xar
a icdən əhatə edən dəri, əslində, orqan
a izmin
f aliyyəti üçün çox mühüm olan fu
fə
f nksiyaları yerinə yetirir. Bunlar
aşağıdakılardır:
– dəri bədəni xaricdən əhatə edərək mexaniki toxumalardan qoru
r ma
vəzifə
f sini yerinə yetirir;
– orqanizmə xaricdən mikr
k ob və zərərli maddələrin dü
d şməsinin qarşısını
almaqla müdafi
f ə fu
f nksiyasını yerinə yetirir;
– insan
a ın tənəff
ffüs akt
k ında iştirak edir,
r orqan
a izmin istifa
f də etdiyi oksigenin
ümumi həcminin 1 %-i, orqanizmdən xaric edilən karb
r on qazının 3%-i dəri
vasitəsilə həyata keçirilir;
– orqanizmin istilik tənzimlənməsində iştirak edir, dəri səthinə yaxın
olan kap
a illyar damarlar şəbəkəsi və dəridə olan tər vəziləri vasitəsilə orqanizmin hərarəti sab
a it saxlanılır.
Görü
r ndü
d yü kimi, insan dərisinin orqanizmin normal fə
f aliyyəti üçün əhəmiyyəti oldu
d qca böyükdü
d r. Dərinin təmiz saxlanması onun yuxarıda qeyd
olunan fu
f nksiyalarının səmərəli olması üçün əsasdır. Dəridə tər və tü
t k vəziləri vardır. Fiziki hərəkətlərin icrası zamanı, hətta kiçik tərləmə ətraf mühitdə olan toz, mikrob və s. ilə qarışaraq dəridəki bütü
t n məsamələri və
qatları tu
t tu
t r. Belə halda dəri vasitəsilə yuxarıda qeyd olunan qaz müb
ü adiləsi
prosesi pozulur. Bu özü dəri qatının zəifləməsinə, müxtəlif dəri xəstəliklərinin
yaranmasına səbəb olur.
Hər bir məşğələdən, gündəlik fə
f aliyyətdən sonra dərinin yuyulması, du
d ş
qəbul olunması sağlamlığın qoru
r nması üçün oldu
d qca zəru
r ri amildir. Hər gün
sağlamlaşdırıcı məşğələləri yerinə yetirən, idman bölmələrində məşq edən
yeniyetmə üçün isti du
d ş qəbul etmək vərdişə çevrilməlidir.
Dəri çoxsaylı hissi reseptorlara malikdir. Ətraf mühitdə baş verən
istənilən temp
m eratu
t r dəyişikliyi haqqında info
f rm
r asiya dəri vasitəsilə mərk
r əzi
sinir sisteminə ötü
t rü
r lür, orqanizm bu mühitə uyğunlaşmaq üçün müəyyən
mexanizmləri işə salır. Dərinin yaş dəsmalla silinməsi, soyuq su ilə yuyunma
və s. orqanizmin ətraf mühitin dəyişməsinə qarşı müqavimət qab
a iliyyətinni
artırır, orqanizm möhkəmlənir. Geyim və ayaqqab
a ı insan bədəninni xaricci
mühitin əlverişsiz təsirlərindən qoru
r maq üçündü
d r. Geyim insann bədəəni əttraf nda süni mikroiqlim yaradır. İdman və məşğələlər üçün istifadə olunan
fı
geyim istilik saxlam
a aq, hav
a a keçirm
r ək, elastiklik və suy
uyu itələm
mə qabiliyyəttinnə
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malik oldu
d qda öz təyinatına müvafi
f q hesab
a edilir. Sizin idman və fi
f ziki
hərəkətləri icra edərkən istifa
f də etdiyiniz geyim yüngül olmalı, hərəkətin
sərb
r əst icrasına man
a e olmam
a alı, qan
a dövran
a ını, tənəff
ffüsü çətinləşdirm
r əməlidir.
r
Müxtəlif hava şəraitində müvafi
f q geyim və ayaqqab
a ı seçilməlidir. Lakin
istənilən halda hərəkətlərin intensiv icrası və böyük enerj
r i sərfi
f ilə əlaqədar
çox qalın geyimdən istifa
f də yol verilməzdir.
İdman geyimi qeyd olunan tələblərə cavab
a verməklə yanaşı, idman
növünə də müvafi
f q olmalıdır. Geyim idman məşğələləri zamanı istifa
f də
olun
u malı və mü
m təmadi olaraq yu
yuyulmalıdır. Ay
A aqqab
a ı ay
a ağı zədələnmələrdən,
çirklənmədən, soyuqdan qoru
r malı, rahat, yüngül, yaraşıqlı və mütləq ayağın
ölçüsünə müvafi
f q olmalıdır. Ensiz və dar ayaqqab
a ı pəncənin qan dövranını
pisləşdirir, tədricən onu defo
f rmasiyaya uğradır, döyənəklərin yaranmasına
səbəb olur. Dar qış ayaqqab
a ısı ayağın donması təhlükəsini yaradır.

7. ORQANİZMİN MÖHKƏMLƏNDİRİLMƏSİ
Orqanizmin möhkəmləndirilməsi onun müxtəlif xəstəliklər, soyuqdəymə
və s. qarşı müqavimətini artıran əsas vasitələrdən biridir. İlk növbədə isə
f ziki cəhətdən zəif və fi
fi
f ziki qüsuru
r olanlar üçün xüsusilə vacibdir.
Orqanizmi möhkəmləndirmə vasitələri müxtəlifd
f ir. Bunlar, əsasən, hava,
günəş və su hesab
a olunur. Bu vasitələrdən istifa
f də haqqında aşağı sinifl
f ərdə
xeyli məlumat verilmişdir. Xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, orqanizmin möhkəmləndirilməsinin ən əsas vasitəsi fiziki hərəkətlərin icrasıdır. Fiziki hərəkətlər və hava, su, günəş kimi vasitələrdən birgə istifa
f də etdikdə orqanizmin
arzu edilən möhkəmliyinə nail olmaq mümkü
k ndü
d r.
Orqan
a izmin möhkəmlənməsi onu
nun fi
f ziki, mexan
a iki, temp
m eratu
tur dəyişikliyi
k mi təsirl
ki
r ərə cav
a ab
a reak
a siyası əsasında fo
f rm
r alaşır.
r Orqan
a izmə təsir fo
f rm
r alar
arının
əksəriyyətini özündə birləşdirən idman növü üzgüçülükdü
d r. Aşağı sinifl
f ərdə
üzmə üsulları, onların öyrədilməsi ardıcıllığı, zəru
r ri hərəkətlər haqqında ətrafl
f ı məlumat verilmişdir. Burada əsas diqqət su mühitində icra olunan hərəkətlərə və onların orqanizmə sağlamlaşdırıcı təsirinə yönəlmişdir.
Su mühiti sürətli hərəkət və onun müqavimətini dəf etmək üçün məşğul
olanlardan böyük səy tələb edir. Suyun fi
f ziki, mexaniki və temperatu
t r təsiri
orqannizmin bütü
t n üzv və sistemlərinə müsbət təsir göstərir. Su mühitində
sistem
mli aapparılan məşğələlər ürək-damar sisteminin inkişafı
f na, möhkəmlənməsinə, tənəffüs əzələlərinin güclənməsinə, döş qəfə
f sinin və ağciyərin həyat
tutumunun genişlənm
n əsinə səbəb olur
ur. Məsələn, suda, hətt
t a yü
yüngül hərəkəttlərin
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icrası ürəyin bir dəqiqəlik həcmini 1/3 qədər artırır. Eyni zamanda suyun
hidrostatik təzyiqi qanın ətrafl
f ardan venoz damarlarla ürəyə daxil olmasını
asanlaşdırır.
Su mühitində orqanizmin temperatu
t ru
r nun ötü
t rü
r lməsi havada oldu
d ğuna
nisbətən daha tez baş verir. Bununla əlaqədar olaraq, maddələr müb
ü adiləsi
f allaşır, orqanizmin enerj
fə
r i sərfi
f quru
r dakına nisbətən xeyli çoxalır. Bunun
da nəticəsində bədəndə piy təbəqəsi azalır. Suda əzələ və oynaq ap
a aratına
f ziki yükü
fi
k n təsiri xeyli azaldığından zədəalma ehtimalı, demək olar ki,
sıfı
f ra enir. Suy
uyun özü bədənə masaj
a təsiri göstərir. Suda icra olun
u an
a hərəkətlər
zədələnmə və mü
m xtəlif cərr
r ah
a i əməliyyatlar
a dan
a sonra bərp
r aedici təsir göstərir.
Suyun müqaviməti ilə icra edilən hərəkətlər ağırlıqlarla keçirilən məşq
eff
ffekti təsirini göstərir. Suyun dərinliyinin və hərəkətin icra sürətinin dəyişdirilməsi zəru
r ri məşq yükü
k nü müəyyən etməyə, onu tənzimləməyə imkan
verir. Suda hərəkətlərin icrası sakit, bərp
r aedici üzmə ilə növbələşdirilə bilər.
A rı-ayrı hərəkətlər arasında 30–60 saniyə sakit tempdə üzmək də olar. HəAy
rəkətlərin icrası üçün ideal dərinlik 1–1,2 metr hesab
a olunur. Üzə bilməyən
və ya çəkisi həddən artıq ağır olanlar hovuzun dibinə istinad edə bilərlər.
Hərəkətlərin icrası zamanı su kəmərləri, əlcək, hantel və s. istifa
f də edilir.

1. Що
Щ вуз
у ун кянарындда отурм
р аг, ай
а агллары брасс
вя кр
к олл цс
ц улу
л nda
d олд
лдуьу ки
к ми щяря
р кя
к т етд
тдирм
р як.
к

2. Дай
а аз
а суда
д уз
у анараг, ялляри щовуз
у ун дибиня
дайай
да
а ыб ай
а агларла цз
ц мя щярякя
к тляри иъра
етм
т як,
к бядя
д ни цф
цфцги тутм
т аьа чалышмаг.

3. Белл вя йа чий
и ин сявий
иййясинддя оллан судда ай
а аглар чий
и ин бярабяриндя
д аралы да
дайанараг, цмуминки
кишаф
аф щяря
р кя
к тл
тляри; яй
я илм
л яля
л r,
r дю
д нмяля
л р,
р ай
а агла
л ры щолай
а ландырма щярякя
к тляри вя с. иъра едилир.

4. Що
Щ вуз
у ун кя
к нарында
д цз
ц ц вя йа кц
к ряй
я и щовузун диварына тяряф
я ду
д руш. Яй
Я илм
л яляр,
р щолай
а ландырма, ай
а агларын вя йа ялин тяка
к ны иля суда
д н
йух
у ары тулланмаьа чалышмаг, дю
д нмяляр,
р чеврилмяляр иъра едилир.
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5. Що
Щ вуз
у ун бортунда
д н тута
т раг цз
ц ц вя йа арх
р асы
цстя узанмаг. Ай
А агларын нювбяли олараг архай
а а, ирялий
и я, йанлара ап
а арылмасы, бядя
д нин
бцкц
к лцб-ачылм
л асы. Брасс вя кр
к олла цз
ц мядя
д олд ьу ки
ду
к ми тяняф
яффцс щярякя
к тляри.

66. Щoвуз
у ун кя
к нарында
д н салланма, бядя
д н дц
дцзд р; ай
дц
а аглар бцкц
к лц.
А агларын бцкц
Ай
к лцб-ачылма щярякя
к тлярини иъра
етмяк.
к Ча
Ч наг ой
о наьында
д н бцкц
к лцб-ачылма,
а агларла щолай
ай
а ланма щярякя
к тляри.

77. Цз
Ц ц щовуз
у ун диварына тяряф
я олм
л агла, яй
я иляряк да
дайаг вя отурараг да
дайаг. Бу чыхыш вязий
и йятляри бир щярякя
к тин елементляридир.
1. Отурараг да
дайаг; 2. Голлары вя ай
а аглары
ачмаг (дц
дцзялтм
т як)
к . Отурараг да
дайагда
д ай
а агларын ашаьый
ы а, йанлара нювбяли вя йа бир йердя
д
щярякя
к ти иъра олунур.
Я иляряк да
Яй
дайагда
д – да
д ртынма щярякя
к тляри,
а агла
ай
л рын ялляря йах
а ынла
л шды
д рылм
л асы, тулла
л нмала
л р
(ай
а аглар аралы вя йа бирликд
кдя), ай
а агларын нювбяли бцкц
к лцб-ачылм
л асы, дц
дцз ай
а агын ашаь
а ы-арх
р ай
а а
щярякя
к тляри.

8. Яллярля ирялий
и я (няф
яфясалм
л а) вя эерий
и я (няф свермя) сцрятли аварчякм
фя
к я щярякя
к тляри.

9. Су
С да
д ирялий
и я гачыш вя яллярин да
д иряви щяряк ти.
кя

10. Йу
Йухарый
ы а тулла
л нмала
л р,
р яллярин ашаь
а ый
ы а аварчякм
к я щярякя
к тляри.

11. Будл
д ары йух
у ары галд
л ырмагла йериндя
д гачыш.

12. Голлар суда
д олмагла эювдя
д нин саьа-сола
ф ал дю
фя
д нмяляри.
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8. ADAPTİV FİZİKİ TƏRBİYƏ
Adaptiv fi
f ziki tərbiyə – fi
f ziki mədəniyyətin bir istiqaməti olub
u insanın
dayaq-hərəkət ap
a aratında mümkü
k n cari qü
q surların profi
f laktikası (qamət, döş
qəfə
f si, yastı pəncə və s.) və korreksiyası, ürək-damar, tənəff
ffüs sisteminin
funksiyasının yaxşılaşdırılması, ümu
fu
m mi sağlamlıq səviyyəsinin yü
y ksəldilməsi
məqsədi daşıyır. Bu sistemdə fi
f ziki hərəkətlər fə
f al fu
f nksional müalicə
məqsədilə icra edilir. Ye
Y niyetmədə mümkün fi
f ziki və fu
f nksional qüsur nə
qədər tez aşkarlanarsa və fi
f ziki hərəkətlərdən istifa
f də vasitəsilə bunların
aradan qaldırılmasına nə qədər tez başlanarsa, nəticə bir o qədər səmərəli
olar. Adap
a tiv fi
f ziki tərb
r iyə zamanı əvvəlcə tibbi və pedaqoj
o i nəzarətin ap
a arılması zəru
r ridir. Bu zaman:
• xarici müay
a inə;
• fi
fiziki
k inki
kişaf
afın qiy
i mətlə
l ndirilm
l əsi (a
( ntro
ropometriy
i a)
a;
• fu
f nks
k ional vəziy
iyyətin qiy
i mətlə
l ndirilm
l əsi (Ü
( VS
VS, AHT
H və s.);
• fi
fiziki
k hazırlığın testlə
l şdirilm
l əsi;
• valide
deynlə
l rlə
l sorğ
r u və fi
fiziki
k tə
t rbiy
i ə də
d rs
r lə
l rində
d ap
a arılan müşahidə
d lə
l r
nəticəsində orqanizmdə olan qüsur və çatışmazlıqların səbəbləri aşkarlanır.
İnsanın sağlamlığının diaqnostik xəritəsi tərtib edilir. Bütün bunların
nəticəsində dayaq-hərəkət ap
a aratındakı çatışmazlıqların fi
f ziki hərəkətlərdən
istifa
f də etməklə profi
f laktikası və korreksiyası istiqaməti müəyyən olunur.
Bədənin xarici müayinəsi – qamət və əzələ sisteminə xarici baxışdan
ibarət olub
u , qamətdə mü
m mkü
k n qü
q surların aşkar edilməsinə yönəlmişdir. Qeyd
etməliyik ki, sistemli olaraq bədənin əsas əzələ qru
rupları üçün hərəkətləri icra
edən yeniyetmələrdə qamət düzdür və onlarda qüsurlar, bir qayda olaraq,
müşahidə olunur. Boy və çəki ilə yanaşı, düzgün qamət də insanın fi
f ziki
inkişafı
f nın əsas göstəricilərindən biri hesab olunur. Qamətin müayinəsi
zamanı tibb işçiləri döş qəfə
f sinin fo
f rmasına (yastı, silindrik, konik); qarının
f rmasına (sallanmış, dü
fo
d z, şişman) və kü
k rəyin fo
f rmasına (ensiz, orta, enli)
diqqət yetirirlər, çünki qaməti fo
f rmalaşdıran əzələ sistemi, skelet
sümüklərinin quruluşu, döş qəfə
f sinin fo
f rması, onurğa sütununun təbii
əyrilikləridir. Nəzərə almaq lazımdır ki, bu qüsurlar yalnız insanın xarici
görünüşündə deyil, həm də ürək-damar və tənəff
ffüs sisteminin, daxili
orqanların fə
f aliyyətində problemlər yaradır. Qamət müəyyən əlamətlər,
göstəricilərlə dəyərləndirilir və normal qamətə nisbətən qüsurluq dərəcəsinəə
görə bir neçə kateqoriyaya bölünür.
Qamət – insanın da
dayandıqda
d və hərə
r kə
k t zamanı vərd
r iş
i etd
t iy
i i bədə
d n vəziy
iyyəti
olub, fi
fiziki
k inki
kişaf
a və fi
fiziki
k tə
t rbiy
i ə pro
r sesində
d fo
f rmalaşır.
r

32

Düzgün qamət aşağıdakı əlamətləri ilə diqqəti cəlb edir:
– çiyinlər eyni səviyyədə, onurğadan eyni məsafə
f də yerləşirlər;
– kü
k rəklər bir-birinə simmetrik olur;
– baş dü
d z dayanır, onurğa və boyunla eyni dü
d z xətt üzərində yerləşir;
– yan
a dan
a xəyali dü
d z xətt
t qu
q laq, boyu
yun, çiyin, çan
a aq-bud oynağından
a keçir.
Гамятдяки гц
г суру
р ашкар етмяк цчцн йенийетмя сойуну
н р. Дабан вя пянъяляр
бир йердя
д олмагла дц
дцз, голлар ашаьый
ы а сярбяст салланмыш вязий
иййятдя
д да
дайаныр.
Онда
д н бир нечя адд
ддым аралыда
д ду
д руб онурь
рьа сцтунуна бах
а маг лаз
а ымды
д р. Онурь
рьа
дцз шагули вязий
дц
иййятд
тдя олм
л алыдыр. Чий
и инлярин сявий
иййясиндя
д , кц
к рякл
к ярин йерляшмясиндя
д олан асимметр
т ий
и а гамятд
тдя гцсурларын олм
л асынын эюс
ю тяриъис
и идир.

Qamətin qüsurları 60–80% hallarda
onurğa sütunundakı defo
f rmasiya və
əyilmələrlə əlaqədardır. Müşahidələr
göstərir ki, ümumtəhsil məktəblərində
təhsil alan, lakin sistemli olaraq fi
f ziki
hərəkətləri icra etməyən şagirdlərin
böyük əksəriyyətində onurğa qüsurları
vardır.
Qüsurlardan asılı olaraq qamətin
aşağıdakı müxtəlif fo
f rmalarına rast
gəlinir:

Normal

Dairəvi

Y stı-əyilmiş
Ya

Şəkil 10. Onurğ
r a sütununun

diaqnosttikası

Dairəvi-əyilmiş

Yastı
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Dairəvi kürək – başın, boyunun irəliyə əyriliyi, belin təbii əyriliyi artır.
Döş qəfə
f sinin kifo
f zunun artıqlığı diqqəti cəlb edir.
Y stı əyilmiş kürək – sinə və belin təbii əyriliyi azdır. Onurğanın amorYa
tizasiya qab
a iliyyəti aşağıdır.
Dairəvi-əyilmiş kürək – belin təbii lordoz əyriliyi artıqdır, qarın irəliyə
çıxmışdır.
Y stı kürək – başqalarından onurğanın təbii əyriliyinin az olması və kü
Ya
k rəyin yastı olması ilə fə
f rqlənir.
Onu
nurğa süt
ütununda mü
mümkün əyr
y iliklərin əmələ gəlməsi dah
a a çox 11–15 yaş
dövrü
r nə təsadü
d f edir. Onurğaətrafı
f əzələləri zəif olan yeniyetmələrdə qeyd
olunan qüsurların yaranma ehtimalı yüksəkdir. Məhz bu yaş dövrü
r ndə onurğanın fo
f rmasına yumşaq yataq, gövdənin du
d ru
r ş və otu
t ru
r ş zamanı dü
d zgün olmayan vəziyyəti, həddindən çox gərginlik (ağırlıq) təsir göstərir.
Düzgün olmayan qamət onurğada osteoxondrozun yaranmasına, daxili
orqan
a lar
a ın fu
funksiyalar
a ının zəifl
f əməsinə gətirib çıxar
a ır.
r Məkt
k əblilərdə qamətdə
qüsurların əmələ gəlməsi, bir qayda olaraq, hərəkət-dayaq ap
a aratının zəifl
f əməsinə, bağların elastikliyinin, aşağı ətrafl
f arın və xüsusən onurğanın amortizasiya qab
a iliyyətinin azalmasına səbəb olur. Belə şagirdlər fi
f ziki yükə
davam gətirmir, tez yoru
r lur, kü
k rək və bel nahiyəsində ağrılardan şikayətlənirlər. Bütü
t n bunlar isə şagirdin psixoloj
o i du
d ru
r muna da mənfi
f təsir göstərir. Adətən, onlar əsəbi, tez yoru
r lan, ünsiyyət davamlılığı az olan fə
f rdə
çevrilirlər.
Qamətdə baş verə biləcək mümkü
k n qüsurların yaranmasının qarşısını almaq məqsədilə aşağıdakı profilaktik tədbirlərin görülməsi zəruridir:
1. Hər bir yeniyetmə öz qamətinin vəziyyətinin diaqnostikasının ap
a arılmasına nail olmalıdır. Bu məktəbdə fi
f ziki tərb
r iyə müəllimlərinin və ya tibbi
heyətin köməyi ilə, evdə bu dərslikdə göstərilən ölçülər əsas götü
t rü
r lməklə,
valideyn tərəfi
f ndən həyata keçirilə bilər.
2. Onurğa sütu
t nunda qü
q surlar aşkar edildikdə onların aradan qaldırılması
üçün
ü hərəkətlər tədr
dricən, dav
a am
a lı olar
a aq icra olu
lunmalıdır.
r Bu zam
a an
a hərəkətlərin
onurğanın yan, arxa və ön əzələləri üçün seçilməsi vacibdir. Hərəkətlərin və
təkrarların sayı tədricən artırılır.
3. Ya
Y zı yazarkən, şifa
f hi dərslər zamanı stu
t lda dü
d z otu
t rmağa, kü
k rəyini
stu
t lun kü
k rəyinə dirəməyə çalışmaq, başı və gövdəni dü
d z tu
t tmaq lazımdır.
4. Stu
t lda üzün müddət otu
t rmaq lazım gəldikdə otu
t ru
r ş vəziyyətinni tez-tezz
dəyişmək, qalxıb gəzişmək, bir neçə dəqiqə sadə hərəkətlər icrra etmək zəəruridir.
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5. Te
T levizora baxar
arkən çox yu
yumşaq kr
k eslo, divan
a da əyləşməyə çalışmay
a ın.
Otu
t racaq bərk və döşəmədən yarım metr hündü
d rlükdə olmalıdır.
6. Ağır yükü
k müəyyən məsafə
f yə ap
a armaq zəru
r rəti yarandıqda onu torbaya qoyub
u kü
k rəkdə daşımaq daha məqsədəuyğundu
d r.
7. Hər han
a sı ağır əşyan
a ı qaldırar
arkən gövdənin, xüsusən onu
nurğan
a ın dü
d zgün
ü
vəziyyətinə diqqət yetirin. Belə vəziyyət onurğa disklərinə ağırlığın bərab
a ər
bölüşdü
d rü
r lməsinə şərait yaratmalıdır. Odu
d r ki, gövdəni yox, ayaqları bükü
k n
(şəkil 11).

Şəkil 11. Yü
Y k qald
l ırark
rkən onurğ
r anın vəziy
iyyətlə
l ri
Qamətində qüsur olmayanlar üçün hərəkətlər kompleksi – Düzgün
qamət onurğa sütu
t nuna nisbətən bədənin hissələrinin simmetrik yerləşməsi
ilə səciyyələnir. Belə yeniyetmələr üçün hərəkətlər yuxarı ətraf,
f aşağı ətraf,
f
gövdənin ön və arxa əzələ qru
rupları və boyun əzələləri üçün olmaqla, 5 qru
r pa bölünür.
Hərəkətlərin icra ardıcıllığı yuxarıdan aşağıya: boyun əzələləri, çiyin
oynaqları, onurğa, gövdə əzələləri, çanaq-bud və diz oynaqları üzrə yerinə
yetiriilir. Orqanizmi qızışdırarkən 6–8 hərəkət ancaq iri: boyun, çanaq-bud
və diz oyynnaqları üçün
ü nəzərdə tu
tutulur
ur. Ümu
mumilikdə məşğələnin əsas hissəsində
yerinə yetiriləcək 15–20 hərəkət təxminən aşağıdakı kimi bölünür:

35

1. Boyun əzələləri üçün
2. Qol əzələləri üçün
3. Ay
A aq əzələləri üçün
4. Gövdənin ön əzələ qru
rupları üçün
5. Gövdənin arxa əzələ qru
rupları üçün

4–5 hərəkət;
3–4 hərəkət;
3–4 hərəkət;
4–5 hərəkət;
4–5 hərəkət.

İstifa
f də olunan hərəkətlər müxtəlif:
f qüvvə, əyilgənlik istiqamətli ola bilər. Hər bir hərəkətin 4–10 dəfə
f təkrarlanması mümkü
k ndü
d r. Bu daha çox
f rdi hazırlıq səviyyəsindən asılı olaraq müəyyən edilir.
fə
Məşğələnin tamamlayıcı hissəsində fi
f ziki yük verilmiş əzələ qru
ruplarını
boşaltmaq üçün hərəkətlər verilir.
“Dairəvi kürək” qaməti onurğanın boyun və bel hissələrində təbii
əyriliyin azalması və döş hissədə əyriliyin çox olması ilə səciyyələnir. Belə
qamət tiplərində kü
kürək bağlar
a ı dar
artılmış, sinə əzələləri isə qısalmış vəziyyətdə
olur. Belə qamət daha çox dərs, istirahət, yuxu zamanı dü
d zgün olmayan vəziyyətdə qalmağın nəticəsində fo
f rmalaşır. Qamətin bu fo
f rmasında zəif kü
k rək
bağları dartılır və kü
k rək əzələləri onurğanın maksimal açılmasını təmin edə
bilmir. Bu da nəfə
f salma zamanı tənəff
ffüs dərinliyini azaldır və ürəyin işini
çətinləşdirir.
Belə hallar
a da əsas vəzifə
f gövdənin yu
y xar
a ı hissəsinin əzələlərində gərg
r inliyi
azaltmaq, sinənin alt, trap
a esvari əzələ və dişli əzələsini gücləndirməkdir.
“Dairəvi kü
k rək” qaməti zamanı tövsiyə olunan hərəkətlər:
– başın yanlara, aşağı, yuxarıya və dairəvi fı
f rlanma hərəkətləri;
– çiyinlərin yanlara dönmələri, dairəvi fı
f rlanma hərəkətləri;
– kürəkkləriin bir-bbiriinə toxundduru
r lması;
– qolların (alətsiz) yanlara açılması, gövdənin yanlara dönməsi ilə qolların açılması;
– gövdənin müxtəlif əyilmiş vəziyyətlərində qolların kiçik ağırlıqlarla
açılmaları;
– gövdənin yanlara sərb
r əst və əşyalardan istifa
f də etməklə dönmələri,
buru
r lmaları;
– döşəmədə uzanaraq arxaya qalxmalar, dönmələr, çevrilmələr;
– gövdənin ön əzələ qru
rupları üçün hərəkətlər.
“Ya
Y stı kürək” fo
f rmalı qamət onurğanın bütü
t n fi
f zioloj
o i əyriliklərinin,
xüsusən də bel nahiyəsinin əyriliyinin az olması ilə səciyyələnir. Bunun daa
nəticəsində onurğa sütu
t nunun amortizasiyası, fu
f nksiyası çox azalıır ki, buu
da qaçış, tu
t llanmalar və digər kəskin yerdəyişmələr zamanı onurğa beeyini
və baş beyinə mənfi
f təsir göstərir. Belə qamət tipləri üçünn hərəkətlərdən
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istifa
f də onurğa sütu
t nunun əyilgənliyini və mütəhərrikliyini artırmaq, qarın
əzələləri və pəncənin amortizator fu
f nksiyasını yerinə yetirən əzələləri gücləndirməkdir.
Qeyd olunan qüsurlu qamət üçün bağ və əzələlərin dartılması, buru
r lması
hərəkətləri edilməlidir. Əsas vəzifə
f onurğa sütu
t nunun əyilgənliyini və mütəhərrikliyini artırmaq, qarın əzələlərini və pəncənin stab
a illəşdirici, amortizasiyaedici fu
f nksiyasını möhkəmləndirməkdir. Kü
K rək və qarın əzələlərində
kifa
f yət qədər gərginlik yaratmaq üçün çəkisi 1,0–3,0 kq olan hantellərdən
istifa
f də oluna bilər.
“Dairəvi-əyilmiş kürək” onurğa sütu
t nunun irəliyə-arxaya fi
f zioloj
o i əyriliklərinin çox olması ilə fə
f rqlənir. Gövdənin yuxarı hissəsindəki dəyişikliklər
k rəkdə oldu
kü
d ğu kimidir. Gövdənin aşağı hissəsində çanağın əyilmə bucağının
artması hesab
a ına onurğada bel lordozu diqqəti cəlb edir. Qarın divarı dartılmışdır. Qamətin bu qü
q suru
r uzun mü
m ddət otu
t rm
rmuş və ya uzanmış vəziyyətdə
qalmaqdan fo
f rmalaşır.
Belə qamət zamanı kü
k rəyin stab
a illəşməsi, boyun əzələlərinin boşalması,
qar
a ın, budu
dun ar
arxa, sağrı əzələlərinin möhkəmlənm
n əsi və budu
d bük
ü ən əzələlərin
boşalması üçün hərəkətlər tövsiyə oluna bilər.
“Ya
Y stı-əyilmiş kürək” yastı qamətin bir variantı olub
u , çox az rast gəlinən qamət fo
f rmasıdır. Bu fo
f rma döş kifo
f zunun az olması, bel lordozunun
artıq olması ilə səciyyələnir. Belə qamətdə çanaq irəliyə çox əyilmiş və arxaya yerdəyişmişdir, qarın əzələləri zəifl
f əmiş, onurğanın sinə və boyun bölmələri qalınlaşmışdır.
Belə qamət tipində müsbət dəyişikliyə yiyələnmək üçün bel nahiyəsi
əzələlərinin boşalması, qarın və kü
k rəyin vəziyyətini stab
a illəşdirən əzələləri
möhkəmləndirən, onu
nurğan
a ın əyilgənliyini ar
artıran
a hərəkətlərdən istifa
f də etm
t ək
tövsiyə olunur.
Asimmetrik qamət fo
f rması gövdənin sağ və sol tərəfl
f ərinin asimm
m etr
t iyası
ilə səciyyələnir. Belə qüsurlar asanlıqla aradan qaldırıla bilər. Bu zaman
gövdənin bir tərəfi
f nin əzələləri möhkəmləndirilməli, digər tərəf isə əksinə
boşaldılmalı və uzadılmalıdır.
Qamətdə olan qüsurların aradan qaldırılması üçün hərəkətlərin icrasının
güzgü qarşısında yerinə yetirilməsi məqsədəuyğundu
d r. Bu hərəkətlərin icrası
zamanı yuxarı və aşağı ətrafl
f arın simmetrik vəziyyətlərinin təmin edilməsi
özünəənəzarətin təşkili üçün zəru
r ridir.
Adaptiiv fiziki tərb
r iyədə məşğələlərin təşkilinin qru
rup fo
f rması əlverişli
hesab olunur. Çünki bu zaman hər bir yeniyetmənin özünün fi
f ziki inkişafı
f
və hazırlığına müvafi
f q fi
f ziki yük, hərəkət seçmək imkanı məhdu
d dlaşırr. Bu
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səbəbdən də xüsusi tibbi qru
ruplarda məşğələlər hər bir yeniyetməyə fi
f ziki
yükü
k sərb
r əst və müstəqil, lakin müəllimin rəhbərliyi altında seçmək imkanı
verm
r əlidir.
r Nəticədə yeniyetm
t ə zəru
ruri fi
f ziki yü
yükün həcmini, yəni hərəkətlərin
təkrar icra sayını, intensivliyini (vaxt vahidi ərzində icra olunan hərəkətlərin
say
a ını) mü
m əyy
y ən etm
t ək və özü
zünün qam
a ət tip
i inin morfo
f fu
funksional xü
x susiyy
y ətinə
müvafi
f q hərəkət seçmək imkanı əldə edir.
Adaptiv fi
f ziki tərb
r iyə vasitələrinə yalnız korreksiyaedici alətsiz və
alətlərlə icra olunan ümuminkişaf,
f həmçinin korreksiyaedici, üzgüçülük,
akrobatik, mütəhərrik və idman oyunları, stolüstü
t və böyük tennis, tənəff
ffüs
hərəkətləri, eyni zamanda masaj
a , trenaj
a orlarda hərəkətlər daxil edilir.
Məsələn: korreksiyaedici üzgüçülük suda və quru
r da xüsusi hərəkətlər,
üzmənin müxtəlif üsullarından və elementlərindən, üzmə lövhələrindən, su
aerobikası və s. bu kimi hərəkətlərdən istifa
f dəni nəzərdə tu
t tu
t r. Su aerobikası
(suda hərəkətlərin musiqi müşayiəti ilə yerinə yetirilməsi) ilə məşğul olanlarda emosional əhvali-ru
r hiyyə məşğələlərə marağı artırır. Korreksiyaedici
üzgüçülük təkcə dayaq-hərəkət ap
a aratı deyil, həm də ürək-damar və tənəff
ffüs
sistemləri xəstəlikləri zamanı oldu
d qca əhəmiyyətli vasitə hesab
a olunur.
Gün
ünümü
m zün
ü probleminə çevrilmiş ar
artıq çəkinin qar
a şısını almaq məqsədilə
zəru
r ri profi
f laktik tədb
d ir kimi adap
a tiv fi
f ziki tərb
r iyə hərəkətləri sistemli və
müxtəlifc
f əhətli olmalıdır:
– gimnastika (səhər gimnastikası, müalicəvi gimnastika);
– rəqs, mütəhərrik və idman oyunları (komandalı oyunlar, badminton,
tennis);
– gəzinti, sürətli yeriş, dərə-ttəpəli yerdə yüngül kross;
– meşə, dağ tu
t rizmi;
– silsiləli idman hərəkətləri (üzgüçülük, avarçəkmə, velosipedsürmə, xizəklə gəzinti).
Artıq çəkisi olan şagirdlərdə hərəki fə
f allıq azalır, onlarda əzələlər zəifd
f ir,
daha çox onurğanın boyun və bel nahiyələrində əyriliklər müşahidə olunur,
qarın irəliyə çıxır, bel donqarlanır, çiyinlər irəliyə əyilir. Yu
Y xarıda göstərilən
hərəkətlər belə yeniyetmələrdə qamətin yaxşılaşmasına istiqamətlənmişdir.
Y stıpəncəlilik – pəncənin və baldır əzələlərinin zəifl
Ya
f əməsi, həddindən
artıq yoru
r lması nəticəsində pəncənin aşağı enməsidir.
Pəncə qövsü defo
f rmasiyası tədricən onun amortizasiya və əyilib-qalxmaa
f nksiyasının itirilməsinə gətirib çıxarır. Bunun da nəticəsində yeriiş, qaçıış
fu
zamanı ağrılar, yorğunluq hissi əmələ gəlir. Ya
Y stıpəncəliliyi aşkarr etm
mək
üçün ayağı su ilə islatmaq və kağız vərəq üzərinə çıxaraq pəncənin izini
almaq kifa
f yətdir.
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N rmal
No

Y stılaşmış
Ya

Y stı
Ya

Şəkil 12. Pəncənin fo
f rmaları

Y stıp
Ya
ı əncəlilik şagirdlər ar
a asında tez-tez rast gəlinən haldır.
r Ya
Y stıp
ı əncəliliyin
qarşısını almaq üçün profi
f laktik tədb
d ir kimi aşağıdakılara əməl olunmalıdır:
1. Ay
A ağınızın ölçüsün
ü ə mü
müvafi
f q olmay
a an
a dar
ar, altlığı yastı və ya hü
hündü
dürdab
a an
a
ayaqqab
a ı geyinməmək. Dab
a anın optimal hündü
d rlüyü 3–4 sm-dən artıq
olmamalıdır;
2. Pəncə qövsünün defo
f rmasiyyasını azaltmaqq üççün sup
upinatordan (fo
f rm
r alı
ayaqqab
a ı içliyindən) istifa
f də etmək, pəncə və baldır əzələlərini möhkəmləndirən hərəkətlər icra etmək;
3. Ümuminkişafe
f tdirici və aşağı ətraf əzələləri üçün hərəkətləri sistemli
olaraq yerinə yetirmək lazımdır.
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Yastıpəncəliliyin profilaktikası və korreksiyası üçün uzanmış və
oturmuş vəziyyətdə hərəkətlər:

1. Пянъяни да
д ртараг бармаглары сона гядя
д р
ачыб-бцкм
к як.
к

2. Пянъяни юз
ю цня тяряф
я яй
я яряк ай
а аг бармагларыны сонадя
д к ачыб-бцкм
к як.
к

3. Баш бармаглары галдырмаг, диэ
и ярлярини
бцкм
к як.
к

4. Ай
А аг бармагларыны бир йердя
д (й
( умруг ки
к ми)
сыхмаг, 6–
6 8 санiy
i я сах
а ламаг, ачмаг, йанлара
а армаг.
ап

5. Ст
С улд
лда отурараг нювбя иля да
д баны вя пянъяни
галдырмаг. Ай
А аглары дц
дцзялдя
д ряк пянъяни бцк б-ачмаг. Пянъя иля
кц
л тя
т ля
л смядя
д н да
дахиля
л вя хариъя да
д иряви щярякя
к тляр етм
т як.
к

66. Стулда
д отурараг теnнис
и топ
о уну пянъянин ортасы иля ирялий
и я, йанлара вя да
д иряви 3–4 дя
д гiqя
ярз
р индя
д щярлятм
т як.
к 2–3 щяф
яфтядя
д н сонра щяряк ти ду
кя
д руш вязий
иййятиндя
д иъра етм
т як.
к
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77. Пянъянин хариъи щис
и сяси цз
ц яриндя
д да
дайанараг
пянъя уъуна галх
л маг вя енмяк (10–
0–20 дя
дяфя).
Й рымотуруш вя чыхыш вязий
Йа
иййятиня гай
а ытмаг
(10–20 дя
дяфя). Дюшямя цз
ц яриндя
д да
дайанараг
пянъя цз
ц яриндя
д йай
а вари щярякя
к т етм
т як.
к

8. Эимнастика
к диварынын рей
е ка
к сы цз
ц яриндя
д да
д йанараг, пянъянин юн щис
и сяси цз
ц яриндя
д галх
л ыбенмя (й
( ай
а вари) щярякя
к тини пянъянин мцх
ц тялиф
и
вязий
иййятляриндя
д йериня йетирмяк.
к

9. Ай
А аг бармаглары иля кичик яшй
ш алары тутараг
бир йердя
д н башга йеря да
д шымаг.

10. Дуруш, ай
а аглар бир йердя
д , ялляр белдя
д . Ардыъыл олараг да
д бан вя пянъя цз
ц яриня галх
л араг
а аглары йанлара чевирмяк вя чыхыш вязий
ай
иййятиня
гай
а ытм
т аг.

11. “Ты
Т ртылвари” ирялилямя. Ай
А аг бармаглары вя
пянъяни бцкя
к ряк ирялий
и я щярякя
к т етм
т як.
к

12. Арх
р ай
а а “Ты
Т ртылвари” ирялилямя. Пянъя вя
барм
р агла
л ры бцкя
к ряк ирялий
и я яй
я илм
л як вя бядя
д нин
аьырлыьыны пянъянин юн щиссясиня ке
к чирмяк.
к
Пянъяни кя
к скин ачараг вя бармагларла тяка
к н
веряряк арх
р ай
а а щярякя
к т етм
т як.
к

3. Дясмалы ай
а аг бармагларла тутараг ирялий
и я щярякя
к т етм
т як.
к

İrəliləmələr zamanı hərəkətlər
1. Dab
a an və pəncənin ön hissəsində yeriş. Əllər baş arxasında, dirsəklər
yanlara, gövdə dü
d z tu
t tu
t lur. Pəncədə 5 addım, dab
a anda 5 addım və s. sağ ayağın dabanı,, sol ayağın pəncəsi üzərində yeriş, sonra əksinə. Dab
a an üzərində
ayaqları bükmədən yeriş. Gövdə dü
d z tu
t tu
t lur. Dab
a andan pəncəyə və əksinə
“yuvarlanaraq” yeriş.
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2. Pəncənin xarici hissəsi üzərində yeriş, əllər beldə və ya sərb
r əstdir.
3. Pəncənin xarici hissəsi üzərində yeriş, pəncə ucları daxilə.
4. Pəncə ucun
u da ay
a aqlar
a ın çar
arpaz addımı ilə yeriş. Pəncələr xar
a icə çevrilir.
5. Pəncə ucunda yarımotu
t ru
r şda yeriş.
6. Pəncə ucunda otu
t ru
r şda yeriş.
Mövzu üzrə suallar
. Ada
daptiv fi
fiziki
k tə
t rbiy
i ənin məqsədi nədir?
2. Ada
daptiv fi
fiziki
k tə
t rbiy
i ə zamanı nəzarə
r t və müşahidə
d hansı gös
ö tə
t ricilə
l r
ü rə
üz
r ap
a arılır?
3. İn
İ sanın qaməti de
d dikd
kdə nə başa dü
d şülür?
4. Qamətin qüsurları necə müəy
əyyən olunur?
5. Qamətin hansı fo
f rmaları vard
r ır?
6. Siz
i in qamətiniz
i hansı fo
f rmay
a a uy
uyğundu
d r?
7. Ya
Y stıp
ı əncəlilik nədir? Bu nələ
l rə
r səbəb olur?

9. HƏRƏKƏTLƏRİN TƏLİMİ ZAMANI
PSİXİ PROSESLƏR
Hərəki fə
f aliyyətin mənimsənilməsində uğur yalnız müəllimdən, onun
tətb
t iq etdiyi metodiki üsul və vasitələrdən asılı deyil, eyni dərəcədə yeniyetmədən, onun fi
f ziki qab
a iliyyətlərinin inkişaf səviyyəsindən, həmçinin onun
psixoloj
o i hazırlığından asılıdır. Psixoloj
o i hazırlıq isə psixi proseslər, onların
tənziimllənməsii ilə əllaqəddarddır.
Diqqət – şüuru
r n hər hansı obyektə cəmlənməsi və istiqamətlənməsidir.
Psixi proseslərdə diqqət dü
d şüncə və iradi proseslərə aid oldu
d ğu üçün xüsusi
yer tu
t tu
t r. Diqqət iradi və qeyri-iradi ola bilər. Qeyri-iradi diqqət xarici qıcıqlandırıcının təsiri ilə baş verir və heç bir iradi səy tələb etmir, qısa müddətdə, qəfi
f l baş verməsi ilə xarakterizə olunur.
İradi diqqət – insan həyatında və fə
f aliyyətində əsas rol oynayır. O insanın şüur və iradi səyinin məhsuludu
d r. İradi diqqət məqsədyönlü (təlim zamanı qarşıya qoyulan vəzifə
f lər), təşkilatlılığı (siz əvvəlcədən diqqətli olmağa
hazırsınız, şüurlu surətdə öz diqqətinizi hər hansı obyektə cəmləşdirir və
istiqamətləndirirsiniz) və dayanıqlılığı (diqqətin hər hansı obyekt və ya təəlim prosesinə cəmlənməsi müddəti) ilə fə
f rqlənir.
Hərəki fə
f aliyyətin mənimsənilməsi, öyrədilməsinin səmərəəliliyi diqqqətin
aşağıdakı xüsusiyyətlərindən asılıdır: həcmi, konsentrasiyası,, dayanıqlılığı,
mütəhərrikliyi, bölünməsi və s.
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Diqqətin həcmi – sizin, eyn
y i zam
a an
a da qəbul edə biləcəyiniz obyekt
k və
element
n ləri
r n say
a ı ilə mü
m əyy
y ən olu
lunur. Adətən, insan
a ort
r a hesab
a la 5–6 obyekt
ki
eyn
y i vax
axtda diqqət mərk
r əzində sax
a lay
a a bilir.
r Hadisələri
r n tan
a ış məkan
a da baş
verdiyi hallar
a da insan
a ın dah
a a çox obyekt
k i diqqət mərk
r əzində sax
a lay
a a bilməsi
mümkündü
mü
dür. Diqq
q əti
tin həcmi
m hər
ə bir
i fə
fərdin təcrü
rübəsi və xü
x susi biliy
iyi ilə əlaq
a əda
dardır.
Məsələn, bir neçə il basketb
t ol və ya voleyb
y olla məşğu
ğ l olan
a yeniyetm
t ədə diqqətin həcmi bu oyu
yunlar
arla yeni məşğu
ğ l olan
a lar
a a nisbətən dah
a a çoxdu
dur.
Diqqətin konsentrasiyası (cəmlənməsi) – hərəkətlərin icrası zamanı
sərf etdiyiniz psixoloj
o i enerj
r i ilə xarakterizə olunur. Məsələn, fu
f tb
t ol oyunu
zamanı sizin diqqətiniz həddən art
r ıq cəmlənmişdir (cərimə zərb
r əsi vurark
r ən),
lakin oyun şəraitində sizə tanış olan, vərdiş etdiyiniz adi hallarda fə
f aliyyət
zamanı diqqətin konsentrasiyası xeyli aşağıya dü
d şür. Diqqətin həddən artıq
cəmlənməsi çox az vaxt ərzində davam edir.
Bir sıra psixoloqlar diqqəti hər hansı bir obyektə cəmləmə bacarığını insanın psixoloj
o i hazırlığını artırmaq üçün vasitə hesab
a edirlər. Yəni bu diqqət
müəyyən obyektlərə cəlb olunur, diqqət yayındıqdan sonra fa
f silə verilir,
yenidən diqqət həmin əşyaya və ya obyektə yönəldilir. Beləliklə, diqqətin
cəmləşdirilməsi prosesi iradi olaraq uzadılır, idarə olunur, onun dayanıqlığı
təmin olunur.
Diqqətin davamlılığı – tələb olu
lunan
a vax
a t mü
m ddətində diqqəti cəmləşdirərək
saxlamaq bacarığıdır. Məsələn, qr
qrupla və koman
a dalı fə
f aliyyət zaman
a ı oyu
yunun
hər hansı məsul hissəsində sizdən yalnız çox diqqətli olmaqla yanaşı, qeyd
olunan vaxt üçün diqqətin dayanıqlılığı, davamlılığı tələb olunur.
Diqqətin mütəhərrikl
k iy
i i – onu
nun bir obyekt
k üz
ü əri
r ndən digəri
r nə keçməsi və
ya bir hərəki proses zamanı ani olaraq diqqətin digər bir obyektə cəlb edilməsidir.
Diqqətin bölüşdürülməsi – diqqətin eyni vaxtda bir neçə obyektə, iki
və daha artıq hərəki fə
f aliyyətə bölüşdü
d rü
r lməsidir. Məsələn, idman oyunu
zamanı siz eyni vaxtda həm tərəff müqab
a ilinizi, həm də müdafi
f əçiləri, onların
yerdəyişməsini diqqət mərkəzində saxlamalı olursunuz.
Hiss və qavrama – əşya və hadisələrin birb
r aşa hiss üzvlərinə təsiri ilə
insan şüuru
r nda əks olunmasıdır. Hərəki fə
f aliyyət zamanı, bir qayda olaraq,
bütü
t n analizatorlar, əsasən, görmə, əzələ-hərəki, eşitmə, vestibülyar və toxunma reseptorları iştirak edir. Bu hislər vasitəsilə siz bədənin fə
f zada vəziyyəti, hərəkəti, ətrafl
f arın yerdəyişməsi haqqında info
f rmasiya əldə edirsiniz. Qavrama da hiss kimi görmə, eşitmə, iy,
y dad və s. bölünür. Lakin hərəkətllərin təlimi və öyrədilməsində fə
f za, vaxt və hərəkətin qavranılması,
hiss edilməsi daha böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Fəzaanın
n qavranılması (“fə
f za hissi”) – görmə, toxunma və kinestetik
annalizzatorlar vasitəsilə həyata keçirilir.
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V xtın qavranılması (“vaxt hissi”) – hərəki fə
Va
f aliyyətin sürətinin, ardıcıllığının, davamlılığının bizim şüuru
r muzda əks olunmasıdır. Hərəkət tempi
və ritmi vaxt hissinin mürəkkəb fo
f rması hesab
a edilir. Hərəkət ritminin hiss
olunması bir sıra hərəkətlərin öyrənilməsi zamanı müəyyən əhəmiyyət daşıyır. O cümlədən, tu
t llanma və atma kimi hərəkətlərin icra texnikasının mənimsənilməsi zamanı belə hiss bacarığına ehtiyac du
d yulur. Bir sıra idman
hərəkətləri çox qısa vaxt, təxminən 1 saniyə ərzində icra olunur. Müəyyən
edilmişdir ki, insan 0,75 saniyədən artıq olan vaxt intervalını fə
f rqləndirmək
qab
a iliyy
y ətinə malikdir.
r Lak
a in xü
x susi hərəkətlərin köməyi ilə vax
a tı fə
f rqləndirm
r ə
bacarığı 0,01–0,02 saniyəyə çatdırıla bilər.
Hərəki fə
f aliyyətə yiyələnmə prosesində öz hərəkətini dü
d zgün qavrama
böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu qavrama prosesində siz hərəkətin bir sıra cəhətlərini dərk edirsiniz: məsələn, sürət (sürətli və ya asta hərəkət, qaçış tempi və s.); sürətlənmə (bərab
a ərsürətli, artansürətli, azalansürət və s.); icra xarakteri (bükmə, açma, dartınma, təkan); icra fo
f rması (dü
d zxətli, əyrixətli,
dairəvi, qövsvari); hərəkətin amplitu
t du
d (geniş, ensiz, tam); hərəkətin istiqaməti (sağa, sola, yuxarı, aşağı); hərəkətin icra müddəti (qısa, uzun).
Y ddaş – fi
Ya
f kir, obraz və əvvəllər öyrənilmiş hərəkətlərin yaddaşda saxlanılması və zəru
r ri olan hallarda icrası ilə əlaqədar psixi prosesdir. Hərəki
f aliyyətin öyrənilməsi üçün yaddaşın aşağıdakı bütü
fə
t n növləri zəru
r ridir: hərəki, obraz, emosional və verb
r al. Hərəki yaddaşın məzmunu öyrənilmiş hərəkətlərin əzələ-hərəkət obrazından
a ibar
a ətdir.
r Beləliklə, hərəki yaddaş mü
m xtəlif
hərəki bacarıq və vərdişlərin fo
f rmalaşması üçün əsasdır.
Düşüncə – hadisə və obyekt
k lərin mahiyyətinin və başverm
r ə qanunau
a yğunlluqllarının dərk
rk eddilməsiidir. Bu insanın alli yaraddıcıllıq form
r asıddır. Düşüüncə
vasitəsilə hərəkət, onu
nun str
trukturu an
a laşılır.
r Düşün
ü cə hiss, təfə
f kk
kkür və təsəvvü
vürə
əsaslan
a ır.
r Hərəki təsəvv
vvürün fo
f rm
r alaşması, icrası, icran
a ın təkm
k illəşdirilməsində
ikinci siqnal sisteminin, sözün rolu böyükdü
d r. İstənilən dü
d şüncə nitqlə əlaqəli
şəkildə yaranır, inkişaf edir. Düşüncə mürəkk
k əb əqli fə
f aliyyət olub
u , özündə
təhlil, sintez, ümumiləşdirm
r ə, təsnif və sistemləşməni birləşdirir.
Hərəki fə
f aliyy
y ətin öyr
y ədilməsi təhlil, sint
n ez, mü
m qay
a isəyə əsaslan
a ır.
r Təhlildən
istifa
f də edərək biz mürəkk
k əb hərəki fə
f aliyyəti hissələrə bölür, hissə-hissə öyrənirik. Sintez vasitəsilə biz öyrəndiyimiz, mənimsədiyimiz hissələri birləşdirərək bir tam hərəkət fo
f rm
r asında icra edirik. Müqayisə bacarığı bizə hərəki
f aliyyətlərdəki oxşarlığı, müxtəlifl
fə
f iyi aşkar etməyə, icra üsullarının üstü
t n vəə
çatışmayan cəhətlərini aydınlaşdırm
r ağa kömək edir.
Hiss və emosiyalar hər bir insanın həyatında böyük rol oynnayır. Mürrəkkəbb, çətin hərəki fə
f aliyyətin icrası zamanı yaşanan hiss, həyəccan bu hərəkət44

lərin icrasına müəyyən təsir göstərir. Müsbət emosiya və hiss sizə hərəkəti
daha uğurlu, müb
ü arizliklə yerinə yetirməyə, bu məqsədlə əsaslı səfə
f rb
r ər
olunmağa kömək edir. Bu səbəbdən də hiss və həyəcana, xüsusən də müsbət
emosiyaların fo
f rmalaşmasına xüsusi önəm vermək lazımdır.
İradə və iradi xüsusiyyətlər – İradə insanın daxili, mənəvi enerj
r isi hesab
a ına həyatda rast gəldiyi çətinliyi dəf etmək bacarığıdır. İdman, fi
f ziki hərəkətlərin icrası, ümumiyyətlə, həyatda qazanılası hər bir şey iradənin, iradi
gücün hesab
a ına əldə olunur. İradi hissi olmayan insanı kompası olmayan
gəmiyə bənzətmək olar, onun hərəkət istiqaməti məlum deyil, sərb
r əstdir. Hər
bir insanın həyatında müəyyən çətinliklər, maneələr mövcuddu
d r. Lakin ən
böyük maneə insanın özü, onun daxili aləmidir. İnsanın bütü
t n böyük uğurları
onun özünə qalib gəlməsindən başlanır. Sən özünü səhər tezdən lazım olan
vaxtda du
d rm
r ağa məcbur edə bilirsənmi? Ev tap
a şırıqlarını yerinə yetirirsənmi?
Məkt
k əbin nizam-intizam qaydalarına əməl edirsənmi? Öz komandan uğru
runda
bütü
t n gücünlə müb
ü arizə ap
a arırsanmı? Qamətini dü
d zəltmək, güclü olmaq
üçün əziyyətə qatlaşıb hərəkətlər edirsənmi?
Y xarıda sadalananların hamısı sizdən iradə tələb edən fə
Yu
f aliyyətlərdir.
Əslində, bunlar üçün o qədər də böyük iradə tələb olunmur. Lakin siz hər
dəfə
f bunları yerinə yetirərkən müəyyən qədər iradi hisslərə yiyələnirsiniz.
İradi cəhətdən fo
f rmalaşır, özünüzü çətinliyi dəf etməyə hazırlayırsınız.
Tədr
d icən daxilinizdə olan iradə hissi sizi məqsədy
d önlü fə
f aliyyət göstərm
r əyə,
zəru
r ri anlarda inadkar, nizam-intizamlı olmağa sövq edəcəkdir. Bütü
t n bunlar
isə sizə həyatda qətiyyətli və cəsarətli olmaq imkanı verəcəkdir. Çətin, risk
tələb edən hərəkətlərin icrası daxili qorxu hissini dəf etməyə, təşəbbüskarlıq
və müstəqillik müxtəlif idman oyunları zamanı uğurlu fə
f aliyyət qurmağa
kömək edəcəkdir. Yo
Y ldaşlarınızın, rəqibin məqbul hesab etmədiyiniz
f aliyyətinə qarşı qəzəblənərkən özünüzü təmkinli, səbirli ap
fə
a armağınız sizin
müəyyən iradi xüsusiyyətlərə yiyələnmiş oldu
d ğunuza dəlalət edir.
Beləliklə, hərəki fə
f aliyy
y ətin uğur
u lu olması büt
ütün psixi prosesləri dərk
r etm
t ə,
emosional və iradi keyfi
f yyətlərin təzah
ahüründən asılıdır.
r Bu iradi xüsusiyyətlər
isə müxtəlif istiqamətli və təyinatlı fi
f ziki hərəkətlərin icrası zamanı inkişaf
edir və təkmilləşir.
Mövzu üzrə suallar
. Diqqət nədir?
2.. İradə
d de
d dikd
kdə nə başa dü
d şürs
r ünüz
ü?
3. İcraası risk tə
t lə
l b edə
d n hərə
r kə
k tlə
l ri yerinə yetirə
r rk
rkən hansı his
i si ke
k çirirsiniz?
4.. Məşq etməklə qorx
r u his
i sini də
dəf etm
t ək olarmı?
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10. AZƏRBAYCAN İDMANÇILARININ OLİMPİYA UĞURLARI
Olimpiya oyunları hazırda dü
d nyada ən yüksək statu
t slu idman yarışları
hesab
a olunur. Bu yarışlarda çıxış etmək, qalib gəlmək və ya mükafa
f tçılar
sırasına dü
d şərək ölkənin bayrağını yü
y ksəltm
t ək, minlərlə insanı Azərb
r aycanın
himnini dinləmək üçün ayağa qaldırmaq hər bir gəncin müqəddəs arzusudu
d r.
Belə bir xoşbəxtliyə nail olmaq üçün isə möhkəm iradəyə, nizam-intizama,
qarşıya məqsəd qoyub
u onu reallaşdırmaq bacarığına, ən əsası isə vətən sevgisinə malik olmaq lazımdır.
Azərb
r aycan artıq özünü dü
d nyaya idman dövləti kimi tanıda bilmişdir.
Qazanılan uğurlar dü
d nyanın ən mötəbər idman təşkilatlarının diqqət mərkəzindədir. Müstəqilliyin bərp
r asından keçən dövr ərzində müxtəlif yarışlarda
qazanılan nailiyyətlərlə yanaşı, Azərb
r aycan qitə, dü
d nya miqyaslı yarışların
yüksək səviyyəli təşkilatçısına, onların keçirildiyi məkana çevrilmişdir.
Beynəlxalq tələblərə müvafi
f q səviyyədə inşa olunan və yenidən quru
r lan
idman qurğuları və kompleksləri Azərbaycan əhalisinin sağlamlığına
istiqamətlənmiş dövlət siyasətinin tərkib hissəsidir. Bu siyasət hələ ötən
əsrin 70-ci illərindən Azərb
r aycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev
tərəfi
f ndən müəyyən edilmiş və bu gün də uğurla davam etdirilməkdədir.
Məhz bu siyasətin nəticəsidir ki, Birinci Av
A ropa İdman Oyunları 2015-ci
ildə Azərb
r aycanda keçirilmişdir.
Hazırda idman yalnız adi yarış, idmançı hazırlığının nümayiş etdirilməsi
deyil, dünyada siyasi əhəmiyyət daşıyan, ölkənin nüfu
f zunu, əhalinin
sağlamlığını əks etdirən bir göstəriciyə çevrilmişdir. Bu səbəbdən də
hər bir ölkə Olimpiya Oyunları kimi mötəbər bir tədbirdə təkcə iştirak
etməklə deyil, mükafa
f tçılar sırasında olmaq, yüksək yerləri tutmağa can
atır.
Azərb
r aycan idmançıları həm keçmiş SSRİ-nin tərkibində olarkən, həm
də müstəqilliyimizin bərp
r asından sonra müxtəlif miqyaslı beynəlxalq yarışlarda, o cümlədən Olimpiya Oyunlarında uğurla çıxış etmişlər.
Azərb
r ay
a can
a öz mü
m stəqilliyini bərp
r a edənə qədər idm
d an
a çılar
a ımız SSRİ-nin
yığma koman
a dasının tərk
r ibində çıxış edirdilər.
r İlk dəfə
f 1952-ci ildə Helsink
n idə
keçirilən XV Ya
Y y Olimpiya Oyunlarında iştirak edən SSRİ komandasının
tərkibində 5 azərb
r aycanlı idmançı çıxış edirdi. Onlardan 4-ü güləşçi, 1-i isəə
atlet idi. Həmin yarışlarda Rəşid Məmmədb
d əyov bütü
t n rəqiblərinnə qalibb
gələrək fi
f nala çıxdı. Final görü
r şündə o, yap
a oniyalı güləşçiyə xal heesabı ilə
udu
d zaraq gümüş medala sahib oldu
d . Bu, azərb
r aycanlı idmanççının Olim
mpiya
Oyunlarında qazandığı ilk medal idi.
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Sovet İttifa
f qının yığma komandası tərk
r ibində Azərb
r aycan idmançılarının
çıxış etdiyi növbəti XVI Olimpiya Oyunları 1956-cı ildə Melbru
r n şəhərində
keçirilirdi. Bu heyətdə atlet Yu
Y ri Konovalov 200 metr məsafə
f yə sprint qaçışında və 4x100 metr məsafə
f yə estafe
f t qaçışı yarışlarında iştirak edirdi.
Onun 200 m məsafə
f yə qaçışda çıxışı uğurlu alınmadı. Lakin 4x100 m məsaf yə estafe
fə
f t qaçışında gümüş medala layiq görü
r ldü
d .
1960-cı ildə Roma şəhərində keçirilən XVII Ya
Y y Olimpiya Oyunlarında
azərb
r aycanlı idmançı Yu
Y ri Konovalov yenidən 4x100 m məsafə
f yə estafe
f t
qaçışında komanda heyətinin tərk
r ibində gümüş medal qazandı. Həmin oyunlarda voterp
r olçu Ye
Y vgeni Saltsin də gümüş medal qazanmışdı.
1964-cü il To
T kio şəhərində keçirilən XVIII Ya
Y y Olimp
m iya Oyunlarında
Sovet İttifa
f qı komandasının tərk
r ibində 6 Azərb
r aycan idmançısı iştirak edirdi.
Onlardan 3 nəfə
f ri Olimp
m iya Oyunlarının mükafa
f tçısı olmuşdu
d r:
İnna Rıskal – voley
e bol – gümüş meda
d l;
l
V ktor Mineyev – beşnövçü – qızıl meda
Vi
d l;
l
A dın İbrahimov – sərbəst gülə
Ay
l ş – bürünc meda
d l.
Bu oyunlarda Viktor Mineyevin beşnövçülükdə qazandığı medal
azərb
r ay
a can
a lı idm
d an
a çılar
a ın Olimp
m iya Oyu
yunlar
a ındakı ilk qızıl medalı idi.
1968-ci ildə Mexikoda keçirilən XIX Ya
Y y Olimpiya Oyunlarında azərbaycanlı idmançılar uğurla çıxış etdilər. Bu oyunlarda:
İnna Rıskal – voleybol – qızıl medal;
V ra Lantratova – voleybol – qızıl medal;
Ve
Nadej
e da Karp
r uxina – suyatu
t llanma üzrə yarışlarda iştirak etmişdilər.
1972-ci ildə Münhendə keçirilən XX Ya
Y y Olimpiya Oyunlarında isə
3 azərb
r aycanlı idmançı:
İnna Rıskal – voleybol – qızıl medal;
Aleksandr Korn
r elyuk – atletika – gümüş medal;
Vladimir Kr
K ivt
v sov – üzgü
g çülük
ü üzrə sovet koman
a dasının tərk
r ibində çıxış
edirdilər.
r Bu oyu
yunlar
a da İnn
n a Rıskal özü
zünün ikinci Olimp
m iya qızıl medalını qazan
a dı. Aleksan
a dr
d Korn
r elyu
yuk isə 100 metr
t məsafə
f yə qaçışda altıncı yeri tu
tutsa da,
4x100 m estafe
f t qaçışında gü
gümüş medalın sah
a ib
i i oldu
d . 1976-cı ildə XX
X I Olimp
m iya Oyu
yunlar
a ı Monr
n eal şəhərində keçirilirdi. Bu yar
a ışlar
a da 3 azərb
r ay
a can
a lı idm
d an
a çı:
İnna Rıskal – voleybol – gümüş medal;
Rəfi
f qə Şab
a anova – həndb
d ol – qızıl medal;
Ly
L
yudmila Şub
u ina – həndb
d ol – qızıl medal
– uğurlla çıxış etdilər.
Beləlliklə, Olimpiya Oyunlarında Azərb
r aycan idmançısı İnna Rıskal
ümum
milikdə iki qızıl və iki gümüş medal qazanmış oldu
d .
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1980-ci ildə XXII Ya
Y y Olimpiya Oyunları Moskvada keçirildi. Bu oyunlar əvvəlcədən planlaşdırıldığı kimi alınmadı. Çünki 1979-cu ildə Sovet qoşun
u ları Əfq
f anıstanı işğal etdiyinə görə dü
dünyanın bir çox ölkələri bu oyu
yunlarda
iştirakdan imtina etdilər, lakin oyunlar keçirildi. Bu oyunlarda 5 azərb
r aycanlı
idmançı iştirak edirdi. Onlardan ikisi:
Larisa Savkina – həndb
d ol – qızıl medal;
Tatyan
Ta
a a Şviqan
a ova – otü
t stü
t xokk
k ey – güm
ümüş medal qazan
a ar
a aq mü
mükafa
fatçılar
a
sırasına çıxa bildilər.
1988-ci ildə Seul şəhərində keçirilən XXIV Ya
Y y Olimpiya Oyunlarında
isə azərb
r aycanlı idmançılar SSRİ yığma komandasının tərkibində nisbətən
çoxsaylı heyətlə – 18 nəfə
f rlə çıxış edirdilər. Seul Olimpiyadasında 6 azərbaycanlı idmançı medal qazandı:
İlqar Məmmədov – qılıncoynatma – qızıl medal;
Boris Koretski – qılıncoynatma – qızıl medal;
İqor Ponamary
r ov – fu
f tb
t ol – qızıl medal;
Aleksandr Lukyanov – avarçəkmə – gümüş medal;
V sili Ya
Va
Y ku
k şa – avarçəkmə – bürü
r nc medal;
Elina Qusyeva – həndb
d ol – bürü
r nc medal.
Seul Olimpiya Oyunları azərb
r aycanlı idmançıların SSRİ-nin yığma komandası tərkibində ən böyük uğur qazandığı yarış oldu
d .

Müstəqillik illəri – 1992-ci ildə Barselonada keçirilən
XXV Yay Olimpiya Oyunları
u oyunlar ərəfə
f sində dü
d nyanın siyasi xəritəsində ciddi dəyişiklik baş
verdi, SSRİ dağıldı. Va
V xtilə SSRİ-nin tərk
r ibinə daxil edilmiş respub
u likalar
müstəqillik qazandılar. Lakin bu illərdə müttəfi
f q respub
u lika idmançıları öz
bay
a raqlar
a ı altında çıxış edib lisenziya qazan
a mamışdılar
ar. Bu səbəbdən də Müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxil olan ölkələr oyunlarda Beynəlxalq Olimp
m iya
Komitəsinin bay
ayrağı altında çıxış edirdilər.
r Şəxsi yar
a ışlar
a da isə hər bir idm
d an
a çı
öz ölkəsinin bayrağı altında çıxış edirdi. Barselona Olimp
m iadasında üçrəngli
Azərb
r aycan bayrağı altında 5 idmançı çıxış edirdi:
Nazim Hüseynov – cüdo – qızıl medal;
V leri Belenki – gimnastika – qızıl, bürü
Va
r nc;
İlqar Məmmədov – qılıncoynatma;
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V leri Timoxin – stend atıcılığı;
Va
Valentina Popova – tennis.
V
Qazan
a ılan
a 3 medal Azərb
r ay
a can
a idm
d an
a çılar
a ının və idm
d an
a mü
m təxəssislərinin
böyük potensiala malik olmasının bariz nümunəsi idi.

O unların qızıl müka
Oy
kafatçısı Na
N zim
H sey
Hü
e nov fə
f nd iş
i lə
l də
d rk
rkən

V leri Belenki
Va
k
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1996-cı il Atlanta XXVI Yay Olimpiya Oyunları
Bu oyunlarda, ilk dəfə
f olaraq, Azərb
r aycan idmançıları müstəqil dövlətimizin bayrağı altında çıxış edirdilər. Nümayəndə heyətinə 23 idmançı daxil
idi. Bu yarışlarda Azərb
r aycanın iştirakına ümummilli lider Heydər Əliyev
böyük önəm verirdi və bunu müstəqilliyini yenicə bərp
r a etmiş ölkənin
beynəlxalq aləmdə tanıdılmasının vasitəsi hesab
a edirdi. Atlantada sərb
r əst
güləşçimiz Namiq Abdu
d llayev gümüş medal qazandı.

N miq Abdu
Na
d llay
a ev

2000-ci il Sidney XXVII Olimpiya Oyunları
Nümayəndə heyətinin tərkibinə Olimpiya Oyunlarında iştirak hüququ
verən lisenziya normativlərini yerinə yetirmiş 31 idmançı daxil edilmişdi.
Oyunların gedişində 3 idmançımız Olimpiya medalı qazandı:
Zemfi
f ra Meft
f əhəddinova – dairəvi stend – qızıl medal;
Namiq Abdu
d llayev – sərb
r əst güləş – qızıl medal;
Vüqar Ələkb
k ərov – boks – bürü
r nc medal.
Azərb
r aycan Respub
u likasının Prezidenti və Milli Olimpiya Komiitəsininn
Prezidenti cənab
a İlham Əliyev bu yarışları bilavasitə izləyirdi və tamaşaçılaar
arasında idi. Bu möhtəşəm qələbələr Azərb
r aycanı Sidney Ollimpiadassında
iştiirak edən 202 ölkə arasında 34-cü yerə çıxartdı.
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Z mf
Ze
mfira Me
Meftəhədd
d inova

2004-cü il Afina XXVIII Yay
Olimpiya Oyunları
Afi
f na Olimp
m iadasında iştirak
a üçün
ü
a arılan planlı hazırlıq öz bəhrəsini
ap
verdi. İdmançılarımız 12 növ üzrə
yarışlarda iştirak hüququ verən 38
lisenziya qazandılar. Onlar gərgin
mübarizə şəraitində 5 medal
qazandılar:
Fərid Mansurov – yunan-Roma
güləşi – qızıl medal;
Zemfi
f ra Meft
f əhəddinova – dairəvi
stend atıcılığı – bürü
r nc medal;
İradə Aşumova – güllə atıcılığı –
bürü
r nc medal;
Ağası Məmmədov – boks –
bürü
r nc medal;
Fuad Aslanov – boks – bürü
r nc
medaal.

V qar Ələ
Vü
l kb
k əro
r v
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F rid Ma
Fə
M nsuro
r v

2008-ci il Pekin XXIX Yay Olimpiya Oyunları
Pekin Ya
Y y Olimpiya Oyunlarında Azərb
r aycan 44 idmançı ilə təmsil
olun
u mu
m şdu
dur. Bu idm
d an
a çılar
a yar
a ışlar
a da 7 medal qazan
a dılar
a və ümu
m mi koman
a da
hesab
a ında 39-cu yeri tu
t tdu
d lar:
Elnur Məmmədli – cüdo – qızıl medal;
Rövşən Bayramov – yunan-Roma güləşi – gümüş
medal;
V tali Rəhimov – sərb
Vi
r əst
güləş – gümüş medal;
Şahin İmranov – boks –
bürü
r nc medal;
Mövlud Mirəliyev – cüdo
– bürü
r nc medal;
Mariya Stadnik – sərb
r əst
güləş – bürü
r nc medal;
Xetaq Qaz
azyukov – sərb
r əst
güləş – bürü
r nc medal.
Eln
l ur Mə
M mmədl
di
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Azərbay
a can Resp
s ublika
k sının Pre
rezide
d nti
cənab İl
İ ham Əliy
i ev Eln
l ur Mə
M mmədl
d ini
Peki
k ndə
d Olimp
m iy
i a Oy
O unlarının qızıl
meda
d lı ilə
l tə
t ltif
i edir

Rövş
v ən Bay
a ramov erməni idm
d ançıy
ı a
qalib gə
g lə
l rk
rkən

V tali Rəhimovun fə
Vi
f ndi

Ş hin İm
Şa
İ ranov dö
döyüşdə
d

53

2012-ci il London XXX Yay Olimpiya Oyunları
Bu Olimpiadada əldə olunan uğurlar Azərb
r aycanın müstəqilliyini bərp
r a
etdiyi dövrdən sonra qazan
a dığı ən böyü
y k idm
d an
a nailiyyəti idi. İdm
d an
a çılar
a ımız
bu Olimpiadada 2 qızıl, 2 gümüş, 6 bürü
r nc olmaqla, 10 medal qazandılar və
ümumi komanda hesab
a ında əhalisi bizdən qat-qat artıq olan Polşa, Kanada,
Türkiyə və digər ölkələri geridə qoyaraq 30-cu yeri tu
t tdu
d lar:
T ğru
To
r l Əsgərov – sərb
r əst güləş – qızıl medal;
Şərif Şərifo
f v – sərb
r əst güləş – qızıl medal;
Rövşən Bayramov – yunan-Roma güləşi – gümüş medal;
Mariya Stadnik – sərb
r əst güləş – gümüş medal;
T ymur Məmmədov – boks – bürü
Te
r nc medal;
V lentin Xiristov – ağırlıqqaldırma – bürü
Va
r nc medal;
Emin Əhmədov – yunan-Roma güləşi – bürü
r nc medal;
Y liya Ratkeviç – sərb
Yu
r əst güləş – bürü
r nc medal;
Məmmədrəsul Məcidov – boks – bürü
r nc medal;
Xetaq Qazyukov – sərb
r əst güləş – bürü
r nc medal.
London Olimpiadası Azərb
r aycan idmanının möhtəşəm qələbəsi kimi
tarixdə qalacaqdır.

Ş rif
Şə
i Şə
Ş rif
ifovun rus gülə
l şçis
i i ilə
l mübariz
i əsi

54

T ğr
To
ğ ul Əs
Əsgəro
r v

Mövzu üzrə suallar
. SS
SSRİ-nin yığm
ğ a ko
k manda
d sı tə
t rk
rkibində
d Olimp
m iy
i a Oy
O unla
l rında
d ilk
l meda
d l
qazanan azərbay
a canlı idm
d ançı ki
k m idi?
2. Azərbay
a canlı idm
d ançılard
rdan ilk
l qızıl Olimp
m iy
i a meda
d lını qazanan ki
km
olm
l uşdu
d r?
3. SSRİ-nin yığma komandası tərkibində azərbaycanlı idmançıların ən
çox meda
d l qazandıqları hansı Olimp
m iy
i a Oy
O unudu
d r və harada
d ke
k çirilmiş
i dir?
4. Mü
Müstə
t qill
l ik
i dö
d vr
vründə
d Azə
z rb
r ay
a can idm
d ançıla
l rı ilk
l də
dəfə hansı Olim
impiada
d da
d
çıxış etm
t iş
i lə
l r?
5. London Olimp
m iadasında Azərbay
a can idmançıları neçə medal
qazanmışlar?
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II. BACARIQ VƏ VƏRDİŞLƏR
11. ATLETİKA
Atletika hərəkətlərinin icra texnikasının mənimsənilməsi və
təkmilləşdirilməsi
8-ci sinifd
f ə atletika idmanına aid edilən növlər şagirdlərdə sürət
qab
a iliyyətinin inkişafı
f üçün
ü qısa məsafə
f lərə qaçış, estafe
f t (mü
m xtəlif mərh
r ələli)
qaçışları; sürət-gücün inkişafı
f üçün uzunluğa və hündü
d rlüyə tu
t llanmalar,
kiçik topun uzağa və hədəfə
f atılması; dözümlülüyün inkişafı
f məqsədilə
kross qaçışları əsas vasitə kimi seçilmişdir. Şagirdlərin fi
f ziki hazırlığının
artırılmasında atletikanın yuxarıda qeyd olunan klassik hərəkətlərindən
başqa, müxtəlif xüsusi hərəkət kompleksləri, hərəkət birləşmələri istifa
f də
oluna bilər. Ay
A rı-ayrı atletika hərəkətlərinin mükəmməl icra texnikasına
yiyələnmə hər bir şagirdə mövcud normativləri yerinə yetirməyə müəyyən
köməkdir. Lakin bu sizin yaş qru
rupunuza aid olan normativlər üzrə yüksək
nəticə üçün kifa
f yət deyildir. Çünki bunun üçün siz müvafi
f q hazırlığa, sürət,
sürət-güc, dözümlülük qab
a iliyyətinə malik olmalısınız. Ola bilsin ki, siz
aşağı star
art texn
x ikasını qənaətb
t əxş səviyy
y ədə mənimsəmişsiniz, lak
akin sür
ü ətlənm
n ə,
maksimal qaçış sürətiniz aşağı səviyyədədirsə, onda qısa məsafə
f yə qaçışda
yüksək nəticə göstərm
yü
r ək mü
mümkü
kün olmay
a acaqdır.
r Və yaxud qaçar
a aq uzun
u luğa,
hündürlüyə tullanma texnikasına yiyələnmişsiniz, lakin kifayət qədər sürətgüc hazırlığı olmadan bu növlərdə qənaətb
t əxş nəticə göstərmək mümkü
k n
olmayacaqdır. Bütü
t n bunlar belə nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, siz hərəkətin
icra texnikasına, yəni icra bacarığı və vərdişinə yiyələnməklə yanaşı, bu
hərəkətin icrası üçün müvafi
f q hərəki qab
a iliyyətlərə; sürət, sürət-güc, qüvvə,
çeviklik və s. bu kimi hərəkətin icra keyfi
f yyətini müəyyən edən dəyərlərə
də yiyələnməlisiniz. Xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, ayrı-ayrı hərəki
qab
a iliyyətlər bütü
t n idman növlərində yüksək nəticə göstərmək üçün zəmin
yaradır. Sürət, sürət-güc yalnız atletika növlərində deyil, eləcə də fu
f tb
t ol,
basketb
t ol, voleybol, həndb
d ol və digər idman oyun növlərində uğur əldə
etmək üçün zəru
r ri fa
f ktor hesab
a edilir.
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Qısa məsafələrə qaçış texnikasının təkmilləşdirilməsi
Siz aşağı sinifl
f ərdə qısa məsafə
f lərə (30, 60, 100 m) qaçış texnikası
haqqında kifa
f yət qədər məlumat əldə etmisiniz. Digər növlərdə oldu
d ğu
kimi, qısa məsafə
f yə qaçış tam bir hərəkət (təmrin) kimi hissələrdən,
f zalardan ibarətdir. Bu hərəkət fa
fa
f zalarının hər birində idmançının icra etməli oldu
d ğu zəru
r ri elementlər vardır. Onları lazım olan ardıcıllıq və tezliklə
icra etmədikdə ümumi hərəkətin icrası uğurlu alınmır. Başqa sözlə desək,
arzu etdiyiniz nəticəni göstərə bilməyəcəksiniz. Qısa məsafə
f lərə qaçışda da
yuxarıda qeyd olunan zəru
r ri icra elementləri vardır. Bu elementlər qısa
məsafə
f yə qaçışın bütü
t n fa
f zalarında vardır. Bildiyiniz kimi, qısa məsafə
f lərə
qaçışın icra texnikası şərt
r i olar
a aq dörd hissəyə bölün
ünür: star
art, star
art sür
ü ətlənm
n əsi,
məsafə
f boyu qaçış və fi
f nişetmə.
Start. Qısa məsafə
f lərə qaçışda aşağı start
r dan istifa
f də olunur. Aşağı start
r
vəziyyəti qaçışa daha tez başlamaq və az məsafə
f də maksimal qaçış sürəti
əldə etməyə imkan verir. Siz aşağı sinifl
f ərdə bu start vəziyyətlərindən
dəfə
f lərlə istifa
f də etmisiniz. Lakin
sizin indiki hazırlığınız aşağı start
r
texnikası ilə daha yaxından tanış
olmağa imk
m an
a verir.
r Star
artdan
a çıxmaq
üçün start
r qəliblərindən istifa
f də oladi
unu
n r. Bu qəliblər qaçışa başlayark
r ən
idmançının təkanı zamanı arxaya
mümkün sürüşmənin qarşısını alır,
təkanın gücünü qaçış istiqamətinə
yönəldir.
r Star
art qəliblərinin qu
qurulması
uzaqlaşidm
d an
a çının baş, xüsusən ay
a aqlar
a ının
dırılm
l ış
uzunlu
uz
luğuna, onu
nun haz
a ır
ırlıq səviy
iyyəsin
i ə
uyğun qurulmalıdır. Qəliblərdən
istifa
f də var
arian
antı idm
d an
a çının (şagirdin)
start
r zamanı malik oldu
d ğu potensialı
reallaşdırm
r ağa imkan verm
r əlidir.
yax
a ınlaşStart qəliblərinin quru
r lmasının
dırılm
l ış
üç var
a ian
antı mövcuddu
dur: “adi”, “uzaqlaşdırrılmış” və “yaxınlaşdırılmış”
(şəkill 13).
Şəkil 13. St
S art qəliblə
l rinin qurulm
l ası
variantları
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Y ni məşğul olanlar, adətən,
Ye
daha çox start qəliblərinin qurulmasının “adi” variantından istifa
f də
edirlər. Bu zaman irəlidəki qəlib
start xəttindən 1–1,5 pəncə məsaf də, arxadan qəlib isə birinci qəfə
libdən baldır uzunluğunda və ya
1,5 pəncə aralıda (deməli, start
r xəttindən 3 pəncə arx
r ay
a a) qu
qurulur
u . İrəlidəki qəlibin dayaq sahəsi qaçış
yolu
luna nəzərən təxm
x inən 45–50º-lik,
arxa qəlib isə bir qədər artıq 60–
Şəkil 14. St
S art qəliblə
l ri
70º-lik bucaq altında qu
q ru
r lur. Qeyd
etmək lazımdır ki, bu göstəricilər şərtidir və fə
f rdi xüsusiyyətlərə müvafi
fq
olaraq dəyişir.
Məhz fə
f rdi xüsusiyyətlərin müxtəlifl
f iyi start qəliblərinin quru
r lmasının
digər variantlarından istifa
f də etmək zəru
r rəti yaradır. Qəliblərin qu
q ru
r lması variantları şəkil 14-də verilmişdir. “Uzaqlaşdırılmış” start variantında irəlidəki
qəlib arx
r adakı qəlibə yaxınlaşdırılır və onların arasındakı məsafə
f 1–0,5 pəncə
ölçüsündə olur.
“Ya
Y xınlaşdırılmış” start variantında isə arxada yerləşən qəlib irəlidəkinə
yaxınlaşdırılır. Start
r qəlibləri start
r xəttinə yaxınlaşdırılark
r ən dayaq sahəsinin
bucağı azalır, start xəttindən uzaqlaşdırılarkən isə dayaq sahəsinin bucağı
artır.
“Starta!” komandası
ilə idm
d ançı start
r qəliblərindən irəliyə keçir, əlləri ilə qaçış yoluna
istinad edərək bir pəncəsini irəlidəki qəlibə,
digər pəncəni isə arxa
qəlibə söykəyir (şəkil
15). Arxa dayaqda diz
üzərində duraraq, əllə-rini start xəttiniin arxaasında saxlaayır.
Şəkil 15
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Start vəziyyətində şagird
ffəaliyyətini aşağıdakı qaydada
tənzimləyir:
1. Əllər start xəttinin arxasında çiyin enindən bir qədər
aralı olmaqla dayağa qoyulur.
2. Hər iki ayaq pəncəsi qəliblər və yerlə (pəncənin uc hissəsi) təmasdadır.
3. Arxaya qoyulan ayaqın
dizi yerə toxunur.
Şəkil 16
4. Baş kü
k rək səviyyəsində
d z tu
dü
t tu
t lur, baxışlar qaçış yoluna istiqamətlənir.
5. Bədənin ağırlığı dayaq nöqtələri: əllər, irəlidəki ayaqın pəncəsi,
arxadakı ayaqın dizi üzərində bərab
a ər bölüşdü
d rü
r lür.
“Diqqət” koman
a dası ilə ay
a aqlar
arın az
a acıq açılması hesab
a ına çan
a aq çiyinlərdən
bir qədər yuxarıya qaldırılır, bədənin ağırlığı yuxarıya – irəliyə ap
a arılır. İdmançı qaçışa tez, gecikm
k ədən başlamaq üçün əlverişli vəziyyət alır. “Diqqət”
komandasında şagird öz fə
f aliyyətini aşağıdakı qaydalara uyğun tənzimləyir:
1. Bədənin ağırlığı əllər, irəlidəki ayaq üzərində bərab
a ər bölüşdü
d rü
r lür.
2. Hər iki ayaq qəliblərə
təzyiq edir.
3. Çiyinlər qollardan azacıq
qabağa keçir.
4. Çanaq çiyin səviyyəsindən bir qədər hü
hündü
dürdü
dür. Gövdə
irəliyə əyilmiş vəziyyətdədir.
5. Baldırlar
a birr birinə par
a alel
vəziyyətdədir.
6. Pəncənin ucu və əllər qaçış yoluna toxunur.
Şəkil 17
7. Bütü
t n diqqət qaçışa başlamaq üçün veriləcək komandaya yönəldilir.
“Marş” komandası qaçışa başlamaq üçün siqnaldır. Şagird öz fə
f aliyyətinii belə tənzimləyir:
1. Hərr iki ayaq qəliblərə təkan verir, oynaqlardan dü
d zəlir. Əllər eyni
vaxtda qaçış yolundan götü
t rü
r lür, bədən dü
d zəlir, qollar kəskin hərəkətlə holaylan
ndırma hərəkəti icra edir.
59

2. Arxadakı ayaq ani, güclü təkan icra edir, irəlidəki ayaq daha güclü və
davamlı təkanla gövdəni irəliyə itələyir.
3. Arxadakı ayaq ani təkandan sonra sürətlə, qaçış səthinə mümkü
k n
qədər yaxından irəliyə ap
a arılmaqla tez dayağa qoyulur.
4. Təkan ayaqın bütün oynaqlarının tam dü
d zəlməsi, qolların kəskin
holaylandırma hərəkəti ilə icra olunur.

Şəkil 18

Aşağı star
art vəziyy
y ətini star
art qəlibləri olmadan
a da mənimsəmək mü
mümkündü
dür.
Bunun üçün qaçış yolunda start xətti çəkilir və xətdən 20–25 sm məsafə
f dən
ikinci, ikinci xətdən 25–30 sm məsafə
f dən isə üçüncü xətt çəkilir. “Starta!”
komandası ilə idmançı güclü ayaqının pəncəsini ikinci xəttə, arxadakı
ayağını isə üçüncü xəttə qoymaqla dizini qaçış səthinə dayağa qoyur. Əllər
start
r xəttinin (birinci xəttin) arxasında çiyin enində dayağa qoyulur. “Diqqət”
komandası ilə idmançı bir əli dayaqda olmaqla start vəziyyətinə qalxır və
“M
Marş” komandası ilə qaçışa başlayır.

Şəkil 19

Start sürətlənməsi – qaçışa başladıqdan sonra maksimaal qaçışş sürrəti
əldə olunana qədər məsafə
f qət olunur. İdmançının hazırlığınddan asılı olaraq
bu məsafə
f 25–35 m arasında dəyişir. Ümumtəhsil məktəbləərinin şagirdlərri
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üçün təxminən 20–25 m məsafə
f start sürətlənməsi üçün kifa
f yətdir. Start
sürətlənməsi zamanı şagird öz fə
f aliyyətini aşağıdakılarla tənzimləyir:
1. Bədənin irəliyə mailliyi saxlanılır.
2. İlkin qaçış addımları qaçış səthinə yaxından ap
a arılır, təkan ani və
sürətlə icra olunur.
3. Qaçış addımının uzunluğu və tezliyi getdikcə artır.
4. Qollar kəskin hərəkətlə təkanın sürətli icrasına kömək edir.
5. Gövdənin irəliyə mailliyi 20–25 metrdə tədricən dü
d zəldilir.
Start sürətlənməsi ilə məsafə
f boyu qaçış arasında dəqiq sərhəd yoxdu
d r.
Adətən, star
art sür
ü ətlənməsi maksimal qaçış sür
ü ətinin 90–95%-i əldə olun
u du
d qda
başa çatır.
Məsafə
f boyu qaçış – qısa məsafə
f lərə qaçışda məsafə
f nin əsas hissəsini
təşkil edir. Bu hissənin əvvəlində idmançı maksimal sürət əldə etməyə və
onu bütü
t n məsafə
f boyu saxlamağa çalışır. Bunun üçün qaçış addımlarının
uzunluğunun və addım tezliyinin optimal nisbəti saxlanılmalıdır. Şagird
məsafə
f boyu qaçış zamanı öz fə
f aliyyətini aşağıdakı qaydada tənzimləyir:
1. Gövdənin irəliyə mailliyi (əyilməsi) cüzidir.
2. Qolların hərəkəti qaçış ritminə müvafi
f qdir və təkanın sürətli icrasına
və addım tezliyinə kömək edir.
3. Qaçış addımlarının uzunluğu təxminən eynidir.
4. Ay
A aqlar qaçış səthinə pəncənin ön hissəsi ilə yayvari dayağa qoyulur.
5. İrəliyə sürətli hərəkət etmək səyi hiss olunmalıdır.
6. Əldə olunmuş qaçış sürətini saxlamaq lazımdır.
Məsafəboyu qaçış finişetmə ilə başa çatır.
Finişetmə – qısa məsafə
f lərə qaçışda fi
f nişetmə məsafə
f nin uğurlu qət
edilməsi üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Finişetmənin bir neçə üsulları mövcuddu
d r. Burada əsas məqsəd maksimal sürətlə qaçışın yaratdığı yoru
r lma fo
f nunda öz qaçış sürətini saxlamaq və məsafə
f ni uğurla başa vurmaqdır.
Ümu
m mtəhsil məkt
k əblərində fi
f nişetmə sadəcə olaraq sonu
n ncu qaçış addımında
gövdəni irəliyə əyməklə icra edilir.
Qısa məsafə
f yə qaçış texnikasını təkmilləşdirmək üçün hərəkətlər:
1. “Starta!” komandası ilə mümkü
k n qədər tez əlverişli start vəziyyəti almaq.
2. Aşağı start vəziyyətindən əvvəlcə 20 m, sonra 30 m məsafə
f lərə maksimal sürətlə qaçış yarışları (cütlüklərlə).
3. Müxxtəlif start vəziyyətlərindən istifa
f də etməklə, 30 m məsafə
f yə maksimal sürətlə qaçış (hər bir start vəziyyətindən bir neçə dəfə
f istifa
f də
etməklə), cütlüklərlə yarış.
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Orta məsafəyə qaçış
-ci sinifd
f ə dözümlülük qab
a iliyyətinin inkişafı
f məqsədilə orta, uzaq və
kross qaçışından istifa
f də olunur. Uzunmüddətli, davamlı qaçış insan orqanizminin müxtəlif üzv və fu
f nksional sistemlərinə müsbət təsir göstərir, onların işinin təkmilləşməsinə imkan yaradır. Orqanizmin tənəff
ffüs, xüsusən də
ürək-damar sistemi, ürək əzələləri möhkəmlənir, qandaşıyıcı sistemin iş
f aliyyəti yüksəlir, müb
fə
ü adilə prosesi asanlaşır. Digər tərəfd
f ən uzunmüddətli
qaçış bədəndəki artıq, lazımsız mayenin tər vasitəsilə xaric olmasına, orqanizmin möhkəmlənməsinə şərait yaradır. Uzunmüddətli qaçışı şərti olaraq
start, məsafə
f boyu qaçış və fi
f nişetməyə bölmək olar.
Start. Orta və uzaq məsafə
f lərə qaçış zamanı yuxarı start vəziyyətindən
istifa
f də olunur. “Starta” komandası ilə idmançılar start xəttinə yaxınlaşır və
onu
nun arx
r asında dü
d zülürlər. Bu zaman daha güclü ayaq start xəttinə
yaxın, pəncənin ucu qaçış istiqamətinə olmaqla, digər ayaq isə
yarım addım geridə dayağa qoyu
y lur (şəkil 20). Bədənin ağırlığı
dizdən azacıq bükü
k lmüş irəlidəki
ayaq üzərinə keçirilir. Gövdə
irəliyə əyilir, çiyinlər və çanaq
irəliyə verilir, irəlidə qoyulmuş
ayağın əks tərəfindəki qol dirsəkdən bükü
k lərək irəliyə, digəri
isə arxaya ap
a arılır. “Marş!” komandası
ilə
idmançılar qaçışa
Şəkil 20
başlayırlar. İlk addımlarda ayaq
dayağa pəncənin ön hissəsi ilə elastik yayvari qoyulur, gövdə bir qədər
irəliyə əyilir. Tədricən gövdənin mailliyi azalır, qaçış addımlarının uzunluğu
artır.
Məsafə
f boyu qaçış. Məsafə
f boyu qaçış zamanı idmançı gövdəsini irəliyə
cüzi maillikdə saxlayır, baxışlar irəliyə istiqamətlənir, çiyinlər sərb
r əst tu
t tu
t lur.
Dirsəkdən bükü
k lmüş qollar irəliyə və arxaya sərb
r əst, qaçış ritminə müvafi
fq
hərəkət edir. Ay
A aq pəncənin xarici hissəsi ilə dayağa elastik toxunuur, sonrra
bütün pəncə üzərinə dayağa qoyulur. Təkan ayaqın bütün oynaqqlarddan
açılması ilə yerinə yetirilir. Qaçış zamanı bütü
t n hərəkət sərbəst, ritmik
olmalı, əlavə gərginlik hiss olunmamalıdır.
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Finişetmə. Adətən, fi
f nişetmə məktəblilərdə fi
f nişə 100 metr məsafə
f qalmış başlayır. Bu zaman qaçış tempi artır, sürət yüksəlir. Qaçış fi
f niş xəttini
keçməklə tamamlanır. Finişi keçdikdə dərhal dayanmaq məsləhət görü
r lmür.
Hərəkətin ətalət üzrə davam edilməsi zamanı tədricən qaçışdan yerişə keçilir
və dayanılır.
5–6-cı sinifl
f ərdə dözümlülük qab
a iliyyətinin inkişafı
f məqsədilə 1000 metr
t
məsafə
f yə qaçış, 7-ci sinifd
f ə isə 1500 metr məsafə
f yə qaçış əsas vasitə kimi
seçilmişdir.
Tullanmalar
8-ci sinifd
f ə şagirdlərin sürət-güc qab
a iliyyətinin inkişaf etdirilməsi məqsədilə tu
t llanmalar və atmaların hazırlıq vasitəsi kimi icra edilməsi nəzərdə
t tu
tu
t lur. Atletika idm
d anında tu
t llanmaların mü
m xtəlif üsullarla yerinə yetirilməsi
şagirdin fi
f ziki hazırlığının getdikcə artan səviyyəsinə uyğun seçilməlidir.
Aşağı sinifl
f ərdə uzunluğa tu
t llanmanın “ayaqları bükərək”, hündü
d rlüyə tu
t llanmada isə “addımlama” üsullarından istifa
f dəsi müəyyən hərəki bacarıq və vərdişlərin fo
f rmalaşmasına şərait yaratmışdır. 8-ci sinifd
f ə qaçaraq uzunluğa tu
t llanmanın “arxaya əyilərək” (gövdəni açaraq) və “qayçıvari” üsulları, qaçaraq hündü
d rlüyə tu
t llanmanın isə “aşma” üsulundan istifa
f də nəzərdə tu
t tu
t lur.
Qaçaraq “gövdəni açma” üsulu ilə uzunluğa tullanma. Bu üsul icra
stru
r ktu
t ru
r na görə “ayaqları bükərək” tu
t llanma üsuluna nisbətən əlverişli
hesab
a olunur. Bu üsulun icra texnikası onunla fə
f rqlənir ki, təkandan sonra
uçuş fazasında sərbəst ayaq aşağıya – arxaya aparılır, gövdə bir qədər
arxaya əyilir (açılır). Bunun da nəticəsində gövdənin ön əzələ qru
rupları
dartılır. Bu da idmançıya uçuş fa
f zasının sonunda daha uğurla qru
ruplaşmağa
və ayaqları irəliyə atmağa şərait yaradır.

Şəkil 21
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Hal-hazırda qaçar
a aq uzun
u luğa tu
t llan
a mada “qay
a çıvar
a i” üsul ən əlverişli hesab
a olunur. Bu üsul daha çox qaçış sürəti yüksək olan şagirdlər üçün yararlıdır. Bu üsulun fə
f rqləndirici xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, təkandan
sonra şagird fə
f zada ayaqları ilə qaçış addımı hərəkəti (üsulun qayçıvari adı
buradan götü
t rü
r lmüşdü
d r) yerinə yetirir. Bu hərəkətlər isə şagirdə uçuş fa
f zasında daha çox qalmaq və beləliklə də, daha yaxşı nəticə göstərmək imkanı
qazandırır.

Şəkil 22

Qaçaraq uzunluğa tu
t llanma hərəkəti icra üsulundan asılı olmayaraq, qaçış, təkan, uçuş, yerəenmə fa
f zalarına bölünür. Bu fa
f zaların hər birinin uğurlu
icrası digər fa
f zalara da təsir göstərir. Hər bir şagird bu fa
f zaları icra edərkən
aşağıdakıları diqqət mərkəzində saxlamalıdır:
Qaçış fa
f zası:
1. Qaçışın dü
d zxətli olması;
2. Qaçış sürətinin getdikcə artması;
3. Qaçış məsafə
f sinin maksimal sürət əldə etməyə yararlı olması;
4. Qaçış məsafə
f sinin təkan yerinə dəqiq dü
d şməyə imkan verməsi.
Təkan fa
f zası:
1. Təkanı qaçış addımında icra etmək;
2. Bədənin ağırlığını irəliyə – yuxarıya istiqamətləndirmək;
3. Qolların, sərb
r əst ayaqın holaylandırma hərəkətini tez və sürətlə icra
etmək.
Uçuş fa
f zası:
1. Təkan
a dan
a sonra qaçış addımı vəziyyətini mü
mümkü
kün qədər çox saxlam
maq;
2. Uçuşda ayaqların hərəkəti ilə müvazinəti saxlamaq;
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3. Ye
Y rəenməyə hazırlaşmaq;
4. Gövdənin şaquli vəziyyətini mümkü
k n qədər çox saxlamaq, ayaqları
sinəyə tərəf çəkmək.
Y rəenmə fa
Ye
f zası:
1. Ay
A aqları sinəyə çəkmək və qolları irəliyə uzatmaqla “qru
ruplaşmaq”;
2. Dab
a anlar yerə toxunan anda arxaya aşmamaq üçün bədənin ağırlığını
dayaq sahəsindən irəliyə vermək;
3. Enmə xəndəyindən irəliyə çıxmaq.
“Aşma” üsulu ilə qaçaraq hündürlüyə tullanma
Aşağı sinifl
f ərdə şagirdlər qaçaraq hündü
d rlüyə tu
t llanmanın “addımlama”
üsulunun icra texnikasına yiyələnirlər.
“Aşma” daha səmərəli icra üsulu hesab
a olunur. Eyni hazırlıq səviyyəsinə
malik olan şagirdlər “aşma” üsulundan istifa
f də etməklə daha artıq hündü
d rlük qət etmək imkanı qazanırlar
ar.
İcra texnikası: “Aşma” üsulu ilə qaçaraq hündü
d rlüyə tu
t llanma zamanı
qaçış təkan aşağı tərəfd
f ən, 7–8 qaçış addımı məsafə
f sindən, hündü
d rlük plankasına 25–35º-lik bucaq altında icra olunur. Təkan hündü
d rlük plankasının

Şəkil 23
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proyeksiyasının 60–70 santimetrliyindən yerinə yetirilir. Sərb
r əst ayaq geniş,
sərb
r əst holay
a lan
a dırm
r a hərəkəti ilə uçuş fa
f zasının əvvəlində fı
f rlan
anma (gövdənin
hündü
d rlük plankasına tərəf dönməsini təmin edir) eff
ffekti yaradır.
Hər iki qol dirsəkdən azacıq bükü
k lərək eyni vaxtda holaylanaraq yuxarıya
a arılan sərb
ap
r əst ayağa tərəf qaldırılır. Çiyinlər və gövdə arxaya ap
a arılır.
Uçuşun başlanğıcında gövdə plankaya tərəf çevrilir, təkan ayağı diz və
çanaq-bud oynağından sərb
r əst ayağın dizinə yaxınlaşdırılır. Sərb
r əst ayağın
və xaricə tərəf çevrilən təkan ayağın hesab
a ına idmançının bədəni hündü
d rlük
plankası ətrafı
f nda dönür, fı
f rlanır. İdmançı sinəsi və qarın nahiyəsi hündü
d rlük
plankasına tərəf olmaqla onu keçir. Sərb
r əst ayaq və çiyin plankanın arxasına
endirilir. Ye
Y rəenmə kü
k rəklər üzərinə olur.
Kiçik topun hədəfə
f və uzağa atılması
Atmalar şagirdlərdə yuxarı ətraf əzələlərində sürət-güc hazırlığının
artırılması məqsədilə istifa
f də olunan atletika növüdü
d r. 8-ci sinifd
f ə hədəfə
f və
uzağa atmalar yerinə yetirilir. Bu zaman alət kimi kiçik toplar, tennis topları
və 150 qramlıq toplardan istifa
f də olunur. Atmalar qaçışdan və yerindən icra
edilir.
Kiçik topun üfü
f qi hədəfə
f atılması
Belə atmalarda hərəkətin icra texnikası əsas rol oynayır. Üfü
f qi atmalar
zamanı icra texnikası aşağıdakı kimidir:
Şagird sol yanı hədəf istiqamətinə olmaqla, ayaqları çiyin enində, pəncələr paralel olmaqla dayanır. To
T pu tu
t tan sağ əl yuxarıya, sağ çiyin üzərindən
arxaya aparılır, baxışlar hədəfə istiqamətlənir. Bu vəziyyətdən sinə ilə atma
istiqamətinə çevrilərək bədənin bütü
t n ağırlığını irəlidə yerləşən sol ayaq
üzərinə keçirm
r ək, sağ ay
a ağı pəncə üzərinə qaldırar
a aq dab
a an
a ı xar
a icə döndərm
r ək
lazımdır. To
T p tu
t tan qolu dirsəkdən təxminən 120º bükmək, ovucu sola çevirmək lazımdır. Bu vəziyyətdən top tu
t tan qol irəliyə şallaqvari hərəkətlə atmanı yerinə yetirir. To
T pun atılmasından sonra sol ayaq dizdən bükü
k lür,
gövdə irəliyə əyilir və sola döndərilir.
Kiçik topun atılması zamanı müxtəlifö
f lçülü dairəvi kəsikləri olan lövhələr, dirəkdən asılmış və müxtəlifö
f lçülü həlqələr, divarda və ya döşəmədə
çəkilmiş həlqələr, xətlər və s. hədəf rolu oynaya bilər. Həmçinin standart
avadanlıqlardan: basketb
t ol səbətindən də bu məqsədlə istifa
f də mümkü
k ndü
d r.
Hədəfə
f atmalar həm sağ, həm də sol əllə icra olunmalıdır. Bu həm
m yuxarrı
ətr
t af əzələlərinin sür
ü ət-gü
g c hazırlığının mü
mütənasib ink
n işafı
f , həm dəə koorddinassiya
qab
a iliyyətinin inkişaf etdirilməsi üçün zəru
r ridir.
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Şəkil 24. Ye
Y rində
d n top
o un uzağa atılm
l ası

Şəkil 25. Üç
Ü add
d ımda
d n top
o un uzağa atılm
l ası
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Atma texnikasının təkmilləşdirilməsi və sürət-güc qab
a iliyyətinin inkişafı
f
üçün hərəkətlər:
1. Ç.v. – basketb
t ol lövhəsindən 10 m məsafə
f də yanı atma istiqamətinə
d ru
du
r ş. To
T pun yerindən lövhəyə vuru
r lması və qəbulu;
2. Eyni hərəkət üç addımdan, lövhədən 12–15 m məsafə
f dən;
3. Eyni hərəkət beş addımdan, lövhədən 18–20 m məsafə
f dən;
4. Ç.v. – bir ayaq irəlidə, topu tu
t tan əl çiyin üzərində, bir qədər arxaya
a arılır. To
ap
T pun yerindən 5–8 m məsafə
f dən hədəfə
f atılması;
5. Eyni hərəkət beş addımdan 8–10 m məsafə
f dən icra edilir.
Atmalar zamanı hərəkətin müxtəlifl
f iyini təmin etmək məqsədilə müxtəlif
üsul və vasitələrdən istifa
f də olunur. Bu məqsədlə hədəfə
f qədər olan məsafə
f
tədricən artırılır, hədəf kiçildilir, atma ölçülən vaxt ərzində icra olunur və ya
çətinləşdirilmiş çıxış vəziyy
y ətindən: bir dizi üzərindən, yar
a ımotu
turuşdan
a və s. at
a ılır.
r
Kiçik topun yerindən uzağa atılmasına
yiyələnmək üçün hərəkətlər
Aşağıdakı hərəkətlər sol ayağın dayağa qoyulması, sağ ayağın dizinin
irəliyə fə
f al ap
a arılması, gövdənin cəld atma istiqamətinə çevrilməsi və alətin
əlverişli tu
t tu
t lmasına yiyələnməyə kömək edir.
1. Ç.v. – sol yanı atma istiqamətinə olmaqla topun yerindən atılması üçün
d ru
du
r ş. Gövdə arxaya əyilmişdir, sağ ayaq arxada, pəncənin ön hissəsi üzərindədir, sol ayaq irəlidə bütü
t n pəncə üzərində.
Düz tutulmuş sağ qol çiyin üzərindən arxaya aparılır, əl çiyin səviyyəsindədir. Dirsəkdən bükü
k lmüş sol qol irəlidədir. Sağ ayağı açaraq bədənin
ağırlığını sol ayaq üzərinə keçirmək, eyni vaxtda sinə ilə irəliyə çevrilmək.
Sağ qol dirsəkdən bükülərək yuxarıya qaldırılır, bədən şaquli vəziyyətə
gələrkən sol qol aşağıya endirilir. Bu hərəkət orta və aşağı tempdə yerinə
yetirilir. Hərəkətin çoxsaylı təkrarı atma bacarıqlarının fo
f rmalaşmasına şərait yaradır.
2. Ç.v. – üzü atma istiqamətinə du
d ru
r ş. Sol ayaq dü
d zəlmiş vəziyyətdə irəlidə, sağ bükü
k lmü
m ş vəziyyətdə bir addım geridə, pəncənin ön hissəsi dayaqda,
sağ qol dirsəkdən bükü
k lərək yuxarıda çiyin üstü
t ndə, sol qol bir az bükü
k lü,
sinə önündə.
Atma hərəkətinin imitasiyası (yamsılanması). Boş saxlanmış qollun qayyçıvari hərəkəti, çoxsaylı təkrar.
3. Ç.v. – atma istiqamətinə du
d ru
r ş, sol ayaq irəlidə sağ ayaqı bükərək
çiyinlər sağa çevrilir, topu tu
t tan qol dü
d zəldilir, arxaya ap
a arılıır.
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Y rindən atmaq üçün yanı atma istiqamətinə tərəf du
Ye
d rmaq. Düzələrək
sol ayaq üzərinə qalxmaq və sinə ilə irəliyə “çıxmaq”. “Dartılmış kaman”
vəziyyətinə keçmək və topu qolun qamçıvari hərəkəti ilə atmaq.
4. Sol yan
a ı atm
t a istiqamətinə du
duruş. To
T p tu
t tm
tmuş qol çiyin səviyyəsində ar
axaya ap
a arılır. Sağ ayaq soldan irəlidə çarp
r az vəziyyətdə qoyulmuşdu
d r. Pəncələr bir-birindən 30–40 sm aralıdadır. Bədənin ağırlığı dizdən bükü
k lmüş hər
iki ay
a aq üzərində bərab
a ər bölüşdü
dürülür
ür, pəncələr atm
t a istiqamətinə, sol qol sinə önündə. Sol ayağı topu yerindən atmaq üçün addım vəziyyətinə elə qoymaq lazımdır ki, sağ ayağın dizinin irəliyə hərəkətinə şərait yaratmış olsun.
Bədəni atma istiqamətinə çevirmədən “dartılmış kaman” vəziyyəti almaq.
5. To
T pu divara atmaqla və qayıdan topu tu
t tmaqla kiçik topun qaçaraq
uzağa atılmasını mənimsəmək üçün hərəkətlər.
Qaçaraq kiçik topun uzağa atılmasını
təkmilləşdirmək üçün hərəkətlər
1. Ç.v. – üzü atma istiqamətinə du
d ru
r ş, sol ayaq irəlidə, topu tu
t tan əl çiyin
üzərində, əl baş səviyyəsində. Sağ ayaqla irəliyə addım, eyni vaxtda gövdə
sağa döndərilir, əl topla dü
d z arxaya ap
a arılır, solla addım, tam sağa dönmə və
top tu
t tan qolun çiyin səviyyəsində tam dü
d zəldilməsi.
2. Eyni ç.v.-dən topla qol iki addımda arxaya ap
a arılır, sonra ç.v.-yə qaytarılır.
3. Ç.v. – üzü atma istiqamətinə, sol ayaq irəlidə, qol topla çiyin üzərindən
iki addımla arxaya aparılır, sağ ayaq çarpaz addım edir, sol ayaq dayağa
qoyulur və fi
f nal səyi vəziyyətini alır. Hərəkət atmasız imitasiya edilir.
4. Eyni hərəkət atma ilə tamamlanır. Hərəkət əvvəlcə aşağı tempdə, dayan
a madan
a icra olun
unur. Bütü
tün elementlər mənimsənildikdən sonra iki addımda
bədənin tam sağ tərəfə
f döndərilməsi və topla qolun tam dü
d zəldilməsinin
dəqiq icrasına yiyələnmək lazımdır.
5. Ç.v. – üzü atma istiqamətinə, sol ayaq irəlidə, topla qol çiyin üzərində.
Dörd çarp
r az addımın (birinci addım solla olmaqla) nəzarət nişanları üzərində
yerinə yetirilməsi. Əvvəlcə hərəkət addımla, sonra sürətli addımla, imitasiya
və atma ilə icra olunur.
6. Ç.v. – üzü atma istiqamətində, sağ ayaq irəlidə, topla qol çiyin üzərində.. Hərəkətin qaçış hissəsini nəzarət nişanına qədər yerinə yetirmək.
7. Eynni hərəkətin atma olmadan çarp
r az addımlarla yerinə yetirilməsi.
8. Eyni hərəkətin qaçış, çarp
r az addımlar, fi
f nal səyi və atma ritmini saxlamaqqla icrası.
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Əgər atma hərəkətinin 4 atma addımı ilə tam koordinasiyada icrası çətinlik törədirsə və yaxud bu zaman çoxsaylı səhvlərə yol verilirsə, o zaman
topun atılmasının əvvəlcə bir addımdan, iki addımdan, üç addımdan və nəhayət, dörd addımdan icra olunması məqsədəuyğundu
d r.
Bu zaman aşağıdakı hərəkətlərdən istifa
f də etmək tövsiyə olunur.
1. Ç.v. – sol yanı atma istiqamətinə olmaqla du
d ru
r ş. Sağ ayaq solun önünə
çarp
r az qoyulur. Bədənin ağırlığı sağ ayaq üzərinə keçirilir. To
T pla qol çiyin
səviyy
y əsində ar
arxay
a a ap
a ar
a ılır.
r Sol ay
a aqla addım edərək əvvəlcə at
atma hərəkətinin
imitasiyası, sonra isə müəyyən olunmuş bucaq altında topun atılması yerinə
yetirilir.
Hərəkətin icrası zaman
a ı əsas diqqət gövdənin atm
t a istiqamətinə vaxtından
a
tez çevrilməsinə yol verməməyə və atan qolun vaxtından tez hərəkətə başlamamasına yönəlməlidir.
2. Ç.v. – sol yanı atma istiqamətinə olmaqla du
d ru
r ş. To
T pla qol yarımaçılmış vəziyyətdə, bədənin ağırlığı sağ ayaq üzərində. Sağ ayaqla çarp
r az
addım icra etmək, ardınca sol ayaqla dayandırıcı addım və topun müəyyən
edilmiş bucaq altında atılması.
3. Ç.v. – üzü atma istiqamətinə du
d ru
r ş. Sağ ayaq irəlidə, topla qol çiyin
üzərində, bədənin ağırlığı sağ ayaqda, sinə atma istiqamətinə döndərilir. Sol
ayaqla birinci addımda topla olan qol arxaya ap
a arılır, sağ ayaqla ikinci addımda çarp
r az, üçüncü – sol ayaqla dayandırıcı addım. Əvvəlcə atmanın imitasiyası, sonra isə topun müəyyən bucaq altında atılması yerinə yetirilir.
Hərəkətin icrası zamanı əsas diqqət birinci addımın icrası ilə atma qolunun arxaya aparılmasına, çarpaz addımların icrasına, çarpaz addımdan sonra
alətin atılmasına, atma qolunun şallaqvari hərəkətinə yönəlməlidir.
4. Ç.v. – üzü atma istiqamətinə, sol ayaq irəlidə, topla qol bükü
k lərək çiyin üzərində. Sağ ayaqla addım, sol ayaqla addım və topla qol arxaya ap
a arılır. Sağ ayaqla çarp
r az addım, sol ayaqla dayandırıcı addım və topun müəyyən olunmuş bucaq altında atılması.
Mövzu üzrə suallar
. Sp
S rint qaçışı hansı hərə
r ki
k qabiliy
iyyəti inki
kişaf
a etd
t irir?
2. Qaçış tex
e nika
k sının mükə
k mməl olm
l ası nəy
ə ə imka
k n verir?
3. Orta məsaf
afəyə qaçış orq
r aniz
i min hansı sistemlərinə müsbət təsirr
gös
ö tə
t rir?
4. Tu
T llanmalar və atm
t alar siz
i də
d hansı hərə
r ki
k qabiliy
iyyəti innkişaf etdirrir?
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12. BASKETBOL
Ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin fi
f ziki hazırlıq vasitəsi və çeviklik
qab
a iliyyətinin inkişafı
f məqsədilə 5–7-ci sinifl
f ərin fi
f ziki tərb
r iyə dərslərində
basketb
t olun istifa
f dəsi nəzərdə tu
t tu
t lmuşdu
d r. Müxtəlif sinifl
f ərdə basketb
t olun
ayrı-ayrı elementləri, element birləşmələri mənimsənilmiş, ikitərəfl
f i oyunlar
keçirilmişdir. 8-ci sinifd
f ə basketb
t olun mənimsənilməsi elementlərinin təkmilləşdirilməsi və yeni elementlərin öyrədilməsi nəzərdə tu
t tu
t lur.
Qısa aray
a ış
Baske
k tb
t ol oy
o ununu 1891-ci ild
ldə Amerika
k Birlə
l şmiş
i Şt
Ştatla
l rının Sp
S rinqf
qfild
l
şəhərində
d fi
fiziki
k tə
t rbiy
i ə müəllimi Ce
Ceyms Ne
Neysmit icad etm
t iş
i di
d r.
r O zaman
top
o həlq
l əy
ə ə de
deyil,
l adi
d tox
o unulm
l uş səbətə
t atılırd
rdı. Burada
d n da
d oy
o unun
adı
d (“baske
k t” ingilis
i di
d lində
d n tə
t rc
r ümədə
d səbət,
t “bol” is
i ə top
o de
d məkd
kdir)
r
yaranmışdı
d r.
r
1932-ci ild
ldə Bey
e nəlx
l alq
l Hə
H vəska
k r Baske
k tbol Fe
F de
d rasiy
i ası tə
t sis
i olunur.
r
19366 cı ild
ldə baske
k tbol Berlində
d ke
k çirilə
l n Olimp
m iy
i a Oy
O unla
l rının pro
r qramına da
daxil edi
d lir.
r Hə
H min Olimp
m iy
i a Oy
O unla
l rında
d C.
C Ne
Neysmit qonaq
qis
i mində
d iş
i tirak edi
d r və ABŞŞ ın ko
k manda
d sı bu növdə
d birinci Olimp
m iy
i a
çemp
m ionu olu
l r.
r Baske
k tb
t ol 19766 cı ild
ldə ilk
l də
dəfə Mo
M nerial Olimp
m iada
d sında
d
qadı
d nla
l rın Olimp
m iy
i a oy
o unla
l rı pro
r qramına da
daxil edi
d lm
l iş
i di
d r.
r
Əsas yarış qaydaları
Basketbolda hər birində 5 iştirakçı olan iki komanda yarışır. Oyunun
əsas məqsədi basketb
t ol topunu ələ keçirib rəqib komandanın səbətinə atmaqdır. Bu oyun uzunluğu 28, eni 15 metr olan meydançada oynanılır. Səbət 3,05 metr hündü
d rlükdə lövhə önündə yerləşir və bu lövhə meydançanın
1,2 m içərisinə doğru
r çıxmışdır. Basketb
t ol topu 567–650 qr. çəkidə olur.
Oyun meydançanın mərkəzindəki dairədən başlanır. Ya
Y rışan rəqiblər
topu tu
t ta bilməzlər, onlar onu komanda yoldaşlarına tərəf itələyə, vura bilərlər. To
T p oyunçunun əlində olarkən o bir addımdan artıq irəliləyə bilməz.
Əgər top çilənmədən sonra tutularsa, onu yenidən çiləməyə icazə verilmir.
T p bir əllə çilənməlidir. Hücum edən komandanın istənilən üzvü topu səTo
bətə ata bilər. Uğursuz atışdan sonra lövhəyə dəyib qayıdan topu istənilən
komaandanın oyunçusu tuta bilər. Atmanın icrası üçün komandaya 24
saniyyə vaxxt verilir. Bu qayda pozulduqda (yəni səbətə atma icra olunmadıqda) top digər komandaya verilir. To
T pa yiyələnən komanda 8 saniyə ərziində müdafiə zonasından hücum zonasına keçməlidir. Əgər atma zam
manı
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oyunçu itələnərsə, əlinə vuru
r larsa və top buna görə səbətə dü
d şməzsə, həmin
oyunçu iki cərimə atışı hüququ qazanır. Əgər qayda pozuntu
t su 3 xallıq atış
xəttinin arxasında baş veribsə, o zaman 3 xallı cərimə atışı təyin olunur. Fol
kimi qiymətləndirilməyən digər qayda pozuntu
t ları sadəcə səhv hesab
a olunur:
top əldə qaçmaq, iki əllə çiləmək, topu meydançadan kənara vurmaq, ayaqla
oyun və s. Cərimə atışı təyin olunmayan fo
f l və ya səhvlər zamanı oyun
topun yan xətdən daxil edilməsi ilə davam etdirilir.
Uğur
u lu atışdan
a və ya cərimə atışından
a sonra top rəqib koman
a da oyu
yunçular
aı
tərəfi
f ndən üz xətdən oyuna daxil edilir. Uğurlu atış iki xalla, cərimə atışı isə
bir xalla qiymətləndirilir.
6.75 metrlik radiusun arxasından uğurlu atış 3 xalla qiymətləndirilir.
Daha çox xal toplayan komanda qalib hesab
a olunur. Oyun hər biri 10 dəqiqə
olan 4 hissədə davam edir. Ya
Y lnız təmiz oyun vaxtı ölçülür. Hesab
a ın bərab
a ər
oldu
d ğu hallarda 5 dəqiqəlik əlavə hissə təyin olunur. Birinci hissə ilə ikinci
hissə, üçüncü hissə ilə dördü
d ncü hissə arasında 2 dəqiqə, ikinci hissə ilə
üçüncü hissə arasında isə 15 dəqiqə fa
f silə verilir. Oyun ərzində oyunçular
istənilən sayda əvəzlənə bilərlər. Hücum xəttinin oyunçusuna 3 saniyəlik
zonada 3 saniyə artıq qalmaq qayda pozuntu
t su kimi qeydə alınır. Əgər top
5 saniyə ərzində atılmırsa, çilənmirsə, ötü
t rü
r lmürsə, alınıb rəqib komandaya
verilir.
Təhlükəsizlik texnikası qaydaları
Dərs və ya yarışdan əvvəl yarış yerinə, havanın temperatu
t ru
r na, fə
f silə
m ü v a f i q i d m a n f o r ma s ı v ə s ü r ü ş mə y ə n a l tl ığ ı o la n a y a q q ab ı g e y i n m ək
lazımdır. Dırn
r aqlar qısa kəsilməli, bütü
t n bəzək əşyaları çıxarılmalıdır. Dərs
və ya yarış zamanı zəru
r ridir:
– yarış qaydalarına əməl etmək;
– bütü
t n fə
f aliyyəti müəllimin komandasına müvafi
f q qurmaq;
– rəqib koman
a da üzvləri ilə toqqu
q şmaqdan
a yay
a ınmaq, əl və ay
a ağa zərb
r əyə
yol verməmək;
– özünü yaxşı hiss etmədikdə müəllimə məlumat vermək.
Hərəki fəaliyyətə yiyələnmə
Sürəti və istiqaməti dəyişməklə qaçışdan müdafi
f əçinin nəzarəətindənn
azad olaraq topu qəbul etmək üçün əlverişli mövqeyə çıxaarkən istifa
f də
edilir. Belə kəskin qaçış bir tərəfə
f addım imitasiyası edərək əks tərəfə
fə icra
oluunur (şəkil 26).
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Şəkil 26

Topun bir əllə çiyindən ötürülməsi – top ötü
T
t rmənin ən geniş yayılmış növüdü
d r. Bir əllə top qısa
və orta məsafə
f lərə ötü
t rü
r lür. To
T p iki əllə sağ çiyin
üzərinə qaldırılır. Sağ əl topun arxasında bir az xaricə tərəf yerləşir. Barmaqlar yuxarıya, ovuc isə hədəfə
f tərəf istiqamətlənmişdir.
r Sol əl topun
u ön səth
t indədir. Sol ay
a aq irəlidədir. To
T p sağ əllə irəliyə, hədəfə
f
tərəf ap
a ar
a ılır,
r bu zaman
a sol əl topdan
a “çəkilir”. To
T p
əlin şallaqvari hərəkəti ilə irəli göndərilir (şəkil 27).
T pun iki əllə döşəmədən sıçrayaraq ötürülTo
məsi. Basketbolda topötürmənin bu üsulundan
hərəkət istiqamətində rəqib oldu
d ğu halda istifa
f də
etmək məqsədəuyğundu
d r. Rəqibin topun hərəkətinə
Şəkil 27
blok qoymaq və ya ötü
t rmənin qarşısını almaq cəhdinə yol verm
r əmək üçün
ü top onu
nun irəliyə uzan
a mış əllərinin altından
a döşəməyə
vuru
r lur (şəkil 28).
Ötü
türmə aşağıdak
akı ki
k mi icra olu
lunur:
top sinə önündə tu
t tu
t lur, barmaqlar
geniş açılmışdır. Baş barmaqlar birbirinə par
a aleldir.
r To
T p irəliyə – aşağıya
göndərilir. Belə ötü
t rm
r ənin sürəti aşağıdır, bu səbəbdən də onu yalnız hərəkəti uğurlu başa çatdırmaq əminliyi oldu
d qda istifa
f də etmək lazımdır.
Qarşıdan hərəkət zamanı ötürmə – Sağ ayağın geniş addımında
top tu
t tu
t lur. Sonra sol ayaqla adddım
Şəkil 28
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atılır və ayaqın təkanı ilə top sinədən iki əllə ötürülür. Ötürmə tərəff
müqab
a ilin sinəsi səviyyəsində olmalıdır. To
T p irəliyə uzanmış əllərlə tu
t tu
t lur
(şəkil 29).
Ötü
t rmə hədəfə
f dəqiq və sürətli olmalıdır. Ötü
t rmə zamanı qollar axıra
kimi açılır. To
T p barmaqlarla ötü
t rü
r lür, top əldən buraxıldıqdan sonra barmaqlar komanda yoldaşına tərəf istiqamətlənir.
İstiqaməti dəyişməkl
k ə və maneəni yandan keçməkl
k ə topun aparılması
(çilənməsi)
Topun çilənmə istiqamətini dəyişmək üçün ayaqları xeyli büküb,
hərəkətin nəzərdə tu
t tu
t lan
a istiqamətinə tərəf əyilmək, mü
m dafi
f əçi yaxınlaşdıqda
isə topu rəqibdən uzaq əllə çiləmək lazımdır. Bu zaman gövdə topu mümkü
k n
vuru
r lmaqdan qoru
r yur.
Hərəkətlər:
1. Üz xəttin yanında sırada dü
d zülüş. 5–6 maneəni ilanvari irəliləməklə
keçib topun qarşıdan gələn sırada olan iştirakçıya ötü
t rü
r lməsi.
2. Hücumçu-müdafi
f əçi cütlüyündə irəliləyərək topun səbətə atılması.
Hərəkətdə topun bir əllə baş üzərindən atılması
Hərəkətdən topun səbətə atılması üçün bir əllə yuxarıdan atma səmərəli
hesab
a olunur. Hərəkətdən atma aşağıdakı kimi icra olunur: sağ tərəfd
f ən atma zamanı top sağ addımda (sağ ayağı dayağa qoyma anı), sol ayaq dayandırıcı vəziyyətdə qısa addım edilir, sağ ayağın təkanı ilə yuxarıya sıçrayış
edilir, top çiyin üzərinə keçirilir, top əlin hərəkəti ilə səbətə göndərilir.

Şəkil 29
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Bu atmanın icrası zamanı aşağıdakı ana diqqət yetirm
r ək lazımdır: Sərb
r əst
ayaqın budu
d irəli – yuxarı istiqamətdə hərəkət etdirilir. Atmanın sonuncu
f zasında atan qol, gövdə və ayaqlar bir dü
fa
d z xətt yaradır.
T pla oyunçunun tu
To
t tu
t lması müxtəlif oyun şəraitində həyata keçirilə bilər.
• Ötü
t rmə zamanı 1–1,5 metr məsafə
f saxlayaraq müdafi
f əçi əlləri ilə onun
arxasına dü
d z ötü
t rmənin qarşısını almalıdır. Ötü
t rmə anında müdafi
f əçi
əlləri ilə fə
f al işləyərək topun mümkü
k n uçuş yolunu bağlayır.
• To
T pun çilənməsi zamanı – müdafi
f əçi topu çiləyərək irəliləyən rəqib
oyunçunu dayandırmağa çalışır, onu yan xəttə tərəf sıxır və hücumçuya
yaxın olan əli ilə gözlənilmədən topu vuraraq ondan uzaqlaşdırır (şəkil 30,
vəz. 1).
• Səbətə top atılark
r ən müdafi
f əçi yanı hücumçuya tərəf olmaqla tez ona
yaxınlaşır və tullanaraq eyni tərəfd
f əki əli ilə topu uçuşda vuru
r b
uzaqlaşdırır. Əgər hücumçu topu səbətə atmaq üçün irəliləyirsə, müdaf əçi onun yanı ilə irəliləyib tu
fi
t llanaraq topu əli ilə örtü
t r (şəkil 30,
vəz. 2).

1.

2.
Şəkil 30

Tədris oyunu “Məkik”
Hər birində 2–5 iştirakçı olan üç komanda iştirak edir. Meydançanın hər
iki tərəfi
f ndə komanda müdafi
f ədə du
d ru
r r. Üçüncü komanda isə meydançanın
ortasından hər hansı lövhəyə tərəf hücuma başlayır. Əgər həmin komanda
topu səbətəə ata bilərsə, onda komanda digər lövhəyə hücum etmək hüququ
qazanır. Əgər top itirilirsə, o zaman hücum edən komanda müdafi
f əyə, topu
ələ keçirən komanda isə əks tərəfd
f əki lövhəyə hücuma keçir.
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Cərimə atışı cərimə xəttindən atılır (şəkil 31). Bu
zaman müxtəlif atma üsullarından istifa
f də etmək olar.
Ən yaxşısı yerindən atma üsulundan istifa
f də etməkdir.
A aqlar cərimə xəttindən arx
Ay
r ada çiyin bərab
a ərində aralı,
pəncələr paralel və ya bir ayaq bir qədər irəli qoyulmuş
olur.
Beləliklə, cərimə zərb
r əsi atan:
– atma tamamlanana kimi hədəfə
f baxır;
– lövhənin nişangahına dü
d şməyə çalışır;
– atmadan əvvəl dərindən nəfə
f s alıb, nəfə
f si buraxır,
tənəff
ffüsü saxlayaraq atmanı yerinə yetirir;
– atmanı sıçrayışdan icra edir.

Şəkil 31

a)

b)

c)

ç)

d))

e)

Şəkil 32

Tullanaraq topun baş üzərindən bir əllə atılması (oğlanlar). Bu müaT
sir basketb
t ol oyununda əsas hücum hərəkəti hesab
a edilir. Oyun zamanı
müxtəlif məsafə
f lərdən atışların 70%-i bu üsulla icra olunur. Oyun şəraitindənn
asılı olar
a aq bu üsulla at
atma yerindən hərəkətdə topu tu
tutdu
d qdan
a sonr
n a, çilləmədənn
sonra icra oluna bilər. Əvvəlcə atmalar yaxın məsafə
f dən, soonra isə attma
məsafə
f si art
r ırılaraq 4–4,5 metr
t dən yerinə yetirilir. Atma hərrəkətinin icrası
hazırlıq və əsas fa
f zalara bölünür.
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Hazırlıq fa
f zasında oyunçu iki ayağı ilə təkan verərək sağ əli ilə topu başı
üzərinə qaldırır, sol əllə yandan, irəlidən tu
t tu
t r. Bu zaman atmanı icra edən
əl döşəməyə paralel yerləşir (şəkil 32, a, b).
Hərəkətin əsas fa
f zasında sıçrayışın ən yüksək nöqtəsində (ölü nöqtədə)
qolun və əlin dü
d zəldilməsi, açılması hesab
a ına topu səbətə tərəf atır. Sağ əlin
irəliyə – yuxarıya hərəkətə başlama anında sol əl topdan ayrılır (şəkil 32,
c, ç, d).
T p atma istiqamətinə 60º-lik bucaq altında buraxılır və əlin qamçıvari
To
hərəkəti ilə topa əks fı
f rlanma imp
m ulsu ötü
t rü
r lür. To
T pu atdıqdan sonra idmançı
hər iki ayağı üstü
t nə dayağa enir (şəkil 32, e).
Hərəkətlər:
1. Cütlükdə icra olunur. Bir idmançı (şagird) gimnastika skamyası üzərində dayanaraq topu iki əllə yuxarıda saxlayır. İkinci idmançı onun önündə
sağ ayaq arxada olmaqla ayaqları dizdən azacıq bükü
k lü, əllər sinə önündədir.
Sol əl barmaqları sağ əlin barmağını arxaya elə çəkir ki, sağ əl “dartılmış
kaman” vəziyyətindədir. Sağ ayağı irəliyə qoyaraq iki ayağın təkanı ilə sıçrayış və yuxarı nöqtədə sağ əlin qamçıvari hərəkəti ilə topa zərb
r ə vuru
r lur.
2. Cütlükdə icra olunur. Bir idmançı gimnastika skamyası üzərində dayanır, hər iki əlini yuxarı qaldırır. İkinci 2 addımlıq məsafə
f də topu sinə
önündə tu
t tu
tub bir qaçış addımı edərək təkan vuru
r r. Yu
Y xarı nöqtədə topu
skamyada dayanan oyunçunun əlinə qoyur.
Topun baş üzərindən iki əllə atılması (qızlar)
Topun bu üsulla atılması
həm yerindən, həm də sıçrayışdan icra oluna bilər (şəkil 33).
Bu üsulun əsas xüsusiyyəti qolların hərəkəti eyni vaxtda icra
etm
t əsidir.
r To
T p əlləri
r n eyn
y i vax
axtda
f al hərəkəti
fə
t ilə at
atma isti
t qam
a əti
t nə
göndərilməlidir.
Belə icra üsulu oğlanlar tərəfi
f ndən də istifa
f də edilə bilər.
Qeyd olunan üsulun icrası
mənimsənildikdən sonra topun
yaxın
n məsafə
f dən səbətə atılması
bacarıığı ffoormalaşdırılır. Bunun
üçün əvvəlcə bir dəfə
f yerə vuŞəkil 33
rulaaraq qısa çiləmədən topu
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qəbul etmək və topu hərəkətlə qəbul etdikdən sonra səbətə atmaq bacarığına
yiyələnmək lazımdır.
Hərəkətlər:
1. Bir oyunçu topu 5 dəfə
f ardıcıl səbətə atır, digəri topu ona qaytarır.
2. Bir oyunçu topu 5 dəfə
f ardıcıl olaraq çiləmədən sonra səbətə atır. Digəri topu ona qaytarır.
– To
T p lövh
v ədən qay
a ıtdıqda büt
ütün diqqət topun
u lövh
v ədən qay
a ıtm
t a nöqt
q əsinə,
top birb
r aşa səbətə atıldıqda isə səbətin ön kənarına yönəldilməlidir.
Cərimə atışı müxtəlif üsullarla icra olunur:
– iki əllə sinədən;
– bir və iki əllə baş üzərindən;
– bir əllə çiyindən.
Cərimə atışı zamanı cərimə xətti yanında dayanaraq topu bir-iki dəfə
f
döşəməyə vuru
rub, dərindən nəfə
f s alıb-vermək, tənəff
ffüsü saxlayaraq atışı icra
etmək lazımdır.

Üç hücumçunun iki müdafiəçiyə qarşı oyunu
Müdafi
f əçilərin cərimə xətti yaxınlığında bir cərgədə dayandıqları halda
topu ortada yerləşən hücumçunun ap
a arması daha məqsədəuyğundu
d r. Müdaf əçi top ap
fi
a aran hücumçunun qarşısına çıxdıqda, hücumu tamamlamaq üçün
top yan tərəfd
f ə yerləşən hücumçulardan birinə ötü
t rü
r lür.
Müdafiəçilərin cərimə xəttindən içəridə sırada yerləşdikləri halda isə
səbətə hücum təşəbbüsünü yan tərəfl
f ərdə yerləşən hücumçulardan biri üzərinə götü
t rü
r r. Müdafi
f əçi onu qarşıladıqda isə hücumu tamamlamaq üçün topu
sərb
r əst qalan hücumçuya ötü
t rü
r r.
Hərəkətlər:
1. İki mü
m dafi
f əçi cərimə xətt
t i yaxınlığında cərg
r ədə du
durur. Hücumçu üçlüy
üyü
topu bir-birinə ötürərək öndəki iki müdafi
f əçini aldatmağa və topu
səbətə atmağa çalışır.
2. Müdafi
f əçilər cərimə xəttindən içəridə sırada dayanırlar. Hücumçu cütlüyü topu bir-birinə ötürərək müdafi
f əni keçib topu səbətə atmağa
çalışır.

78

Zəruri hərə
Z
r ki qabil
iliyyətl
tləri in
i kiş
i af
a etd
tdirmək üçün hərə
r kə
k tl
tlər:
1. Ye
Y rində əllərlə dayaqda maksimal tezliklə qaçış (4–5 seriya, hər biri
6–8 saniyə).
2. Müxtəlif çıxış vəziyyətlərindən mü
m əllimin siqn
q alı ilə mü
m xtəlif üsullar
a la
yerdəyişmələr.
3. Gimnastika skamyası üzərindən tək və cüt ayaqlar üzərində çoxsaylı
sıçrayışlar (5–6 seriya, hər birində 10–15 sıçrayış).
4. Tək ayaq üzərində dayanaraq, digər ayaqla 40–50 sm hündürlükdə
dayaqda 20–30 hoppanma icra etmək.
5. Tək ayaq üzərində otu
t ru
rub-qalxmaq (6–8 dəfə
f ).
6. Divardan 2–3 metr məsafə
f dən 2 topu növbə ilə müxtəlif intervallarla
divara vurmaq, qayıdan topu tu
t taraq yenidən divara atmaq.
7. İki-üç kiçik topu eyni vaxtda atıb-tu
t tmaq.
8. To
T pun gövdə və ayaqlar ətrafı
f nda səkkizvari ötü
t rmələri.
9. Dirəkləri yandan keçmək, tu
t llanma, mayallaq aşmaqdan ibarət kombinə olunmuş hərəkətlər.
10. Mütəhərrik oyunlar.

Şəkil 34
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13. HƏNDBOL
7-ci sinifd
f ə şagirdlər həndb
d ol oyununun sadə bacarıq və vərdişlərinə yiyələnmişlər. Hazırda isə bir sıra yeni icra bacarıqlarının fo
f rmalaşması, mənimsənilənlərin isə təkmilləşməsi nəzərdə tu
t tu
t lur.
Həndb
d ol dinamik idm
d an oyu
yunudu
d r,
r topun
u mü
m xtəlif məsafə
f lərə ötü
t rü
r lməsi,
yerdəyişmələr, sürətli irəliləmə zamanı hərəkət istiqamətinin dəyişməsi
oyunçudan yüksək fi
f ziki hazırlıq, çeviklik və ən əsası isə ani qərar qəbul
etmək bacarığı tələb edir. Bütü
t n qeyd olunan hərəki fə
f aliyyət oyunçudan
topla uğurlu davranmaq, onu ələ keçirmək, ötü
t rmək üçün müəyyən texniki
icra üsullarına yiyələnməyi tələb edir. Bu sırada əhəmiyyət daşıyan
məsələlərdən biri topun tu
t tu
t lmasıdır.
T pun tutulması. To
To
T p iki və tək əllə tu
t tu
t lur
u . İki əllə tu
t tu
t lmadan
a hərəkətdə
olan topun ələ keçirilməsi zamanı və ya ötü
t rmədən əvvəl istifa
f də olunur. Bu
zaman əl barmaqları top üzərində sərb
r əst yerləşir və onu möhkəm saxlayır.
T pun bir əllə tu
To
t tu
t lması xeyli çətindir. Bunun üçün barmaqlar geniş və
sərb
r əst açılır, baş barmaq topu tu
t tmaq üçün yana ap
a arılır (şəkil 35).

Şəkil 35

Şəkil 36

Şəkil 37

Top mümkü
T
k n qədər barmaqlara yaxın tu
t tu
t lur. Atma, bir qayda olaraq, çiyindən bükü
k lmüş qolla icra olunur (şəkil 36).
Müxtəlif oyun şəraitlərində topu bükü
k lmüş qolla yuxarıdan, aşağıdan,
yandan, dü
d z qolla aşağıdan, dü
d z qolla yuxarıdan – geriyə, iki əllə yuxarıdan –
sinədən döşəməyə vuraraq qalxmaqla baş arxasından (şəkil 37), kü
k rək arxaasından (şəkil 38), qol üzərindən (şəkil 39), əli özündən döndərm
məklə yanddan
(şəkil 40) ötü
t rmək mümkü
k ndü
d r. To
T pun hərəkətdə ötü
t rü
r lməssi sıçrayışla da
icra oluna bilər.
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Şəkil 38

Şəkil 39

Şəkil 40

Topun bükü
T
k lü qolla yandan atılması müdafi
f əçini aldadaraq qap
a ıya zərb
r ə
üçün istifa
f də olunur (şəkil 41). Oyunçu aldadıcı hərəkətdən sonra müdafi
f əçinin gözləmədiyi halda topu atan qol tərəfd
f əki ayaqla irəliyə – yana addım
edir, həmin tərəfə
f kəskin əyilir və yandan atmanı icra edir.
Adətən, top kəmər və bəzən daha aşağı səviyyədə olan hündürlükdən
atılır.
Bükülmüş qolla topun yandan atılması. Bu üsul aldadıcı hərəkətdən
sonra mü
m dafi
f əçinin yaxından
a mü
m qaviməti şəraitində istifa
f də olun
unur (şəkil 42).

Şəkil 41

Şəkil 42

Şəkil 43

Topun atılması ayaqla yana hücum addımı və gövdənin həmin istiqamətə
T
əyilməsi, topla olan qolun yüngülcə arxaya holaylandırmaq üçün ap
a arılması
ilə qöövsvari hərəkətlə aşağıdan icra edilir və əlin kəskin hərəkəti ilə tamamlanır.
Topun düz qolla yuxarıdan atılması. Həndb
d olda bu atma üsulu müdafi
f əçiləriin yaratdığı blok üzərindən qap
a ıya hücum zamanı istifa
f də olunur (şəkill 43).
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Bu atma yerindən sıçrayışla və tu
t llanaraq da yerinə yetirilə bilər. Atma qolun
holaylandırılması gövdənin arxaya əyilməsi, dü
d z qolun baş üzərindən arxaya
a arılması, həmçinin gövdənin atma qolu tərəfə
ap
f bir az dönməsi ilə yerinə yetirilir. Atma zamanı əl daha böyük iş yerinə yetirir, topu yuxarıdan aşağıya
istiqamətləndirir. Atmadan sonra hər iki ayaq üzərində yerəenmə icra edilir.
T pun düz qolla yandan atılması. Atmanın bu üsulu hücumçu qarTo
şısında müdafi
f əçilərin dayandığı hallarda istifa
f də olunur (şəkil 44). Atma
onu icra edəcək qola əks tərəfd
f ə yerləşən ayağın yerə – dayağa qoyulması
ilə icra edilir.

Şəkil 44

Şəkil 45

Gözlənilməzlik eff
ffekti yaratmaq üçün atma eyni tərəfd
f ə yerləşən ayağın
dayağa qoyulması ilə də icra oluna bilər.
T pun düz qolla aşağıdan atılması. Bu rəqib üçün gözlənilməz amil
To
kimi istifa
f də oluna bilər. İcra texnikası bükü
k lmüş qolla aşağıdan atma ilə
eynidir. Lakin qolun dü
d zəlməsi hesab
a ına topu müdafi
f əçinin yanından daha
inamla atmaq imkanı qazanılır.
Diyirlənən topun tutulması. Diyirlənən topu tu
t tmaq üçün oyunçu ona
tərəf addım atır (şəkil 45). To
T pun qəbulu anında cəld aşağıya əyilir, əlini
arxası döşəməyə tərəf olmaqla topun hərəkət yoluna qoyur. To
T p ovuca daxil
oldu
d qda digər əl onu yuxarıdan tu
t tu
t r. Sonra top atan qolun çiyninə yaaxınlaşşdırılır, gövdə dü
d zəlir və sonrakı fə
f aliyyətə keçilir.
Y ddimetrlik cərimə atışı. Cərimə at
Ye
a ışı qap
a ı önü
nündəki xü
x sussi yedddim
metrlik
cərimə xətt
t indən, hakimin cərimə atışına icazə verən fi
f tindən sonrakı 3 saniyyə
82

ərzində icra edilir. Atma zamanı dayaq ayağını döşəmədən götü
t rmək olmaz.
Bu səbəbdən də cərimə atışı həm iki ayaq üzərində dayaqdan, həm də
arxadakı ayağı qaldırmaqla icra oluna bilər.
Cərimə atışı qap
a ıya tərəf olmaqla hər iki ayaq üzərində du
d ru
r şdan icra
edilir (şəkil 46). Atma irəliyə yıxılmaqla və ya addımla yerinə yetirilir. Cərimə atışının mühüm komponenti hərəkət texnikası və topun əllə göndərilməsidir. Cərimə zərb
r əsinin iki atma fo
f rması mövcuddu
d r: birinci – qap
a ıçını
qab
a aqlayaraq atma; ikinci – aldadıcı hərəkətlə atma.

Şəkil 46

Şəkil 47

Cərimə at
a ışlar
a ını ustalıqla yerinə yetirm
r ək üçün
ü əvvəlcə irəliyə yıxılmadan
a
yerindən atmaya, sonra bir ayaq üzərində dayanaraq atmaya, daha sonra isə
yıxılaraq atma texnikasına yiyələnmək lazımdır.
Y rindən irəliyə yıxılaraq icra olunan cərimə zərb
Ye
r əsi hər iki ayağın və ya
bir ayağın təkanı ilə yerinə yetirilir.
Yıxılaraq cərimə zərb
r əsinin atma texnikasına yiyələnmə zamanı əsas
məsələlərdən biri də yıxılma zamanı qorxu hissinin aradan qaldırılmasıdır.
Atmaların dəf olunması zamanı qapıçının mövqe seçməsi. Oyunun
gedişində qap
a ıçının mövqeyi daim dəyişir. Adətən, qap
a ıçı bitişdirici addımla,
qaçışlaa yerdəyişmələr edir, tu
t llanır, top ardınca yıxılır, şpaqat, yarımşpaqat
kimi hərəkkətlər yerinə yetirir, fl
f anq (cinah) dirəyi yanında mövqe tu
t tu
t r (şəkil 47). Qapıçının mövqe seçməsi, ilk növbədə, topun yerdəyişməsindən,
həmçinin rəqibin və komanda yoldaşlarının mövqelərindən asılıdır.
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Y ddimetrlik cərimə atışının dəf olunması zamanı qap
Ye
a ıçı müxtəlif mövqedə: qap
a ı xəttində, 1,5–2,5 metr çıxışda; qap
a ıdan 4 metrlik nişanda ola
bilər. Qap
a ıdan irəliyə çıxış hücumçunun cərimə atışı etdiyi və qap
a ıçı ilə təkbətək qaldığı bütü
t n hallarda icra olunur.
Sürətli keçidlə hücum (3:2). Sürətli hücum ən eff
ffektli fə
f aliyyətdir.
Əks-hücumun başlanma anını müəyyən etmək və bu hücuma qarşı rəqibin
səmərəli müdafi
f ə fə
f aliyyətini qab
a aqlamaq lazımdır. Kəskin əks-hücuma
keçmə anı rəqibin texniki səhvə yol verməsi, hər iki komanda oyunçularının
qarşılıqlı səhvi, topun gözlənilmədən ələ keçirilməsi və s. ola bilər.
Cinahlar üzrə iki hücumçu bir-birinə yaxınlaşmağa çalışır. Müdafi
f əçilər
də onlara qoşulur, həmin anda top meydançanın digər tərəfi
f nə qaçan və
müdafi
f əçilərdən azad olan hücumçuya atılır ki, o da hücumu tamamlayır.
T pla meydançanın mərkəzi ilə hücum zamanı iki hücumçu yan xətlər boyu
To
sürətlə hərəkət edir. Onlardan biri – müdafi
f əçidən azad olmağı bacaran
hücumu tamamlayır.
14. VOLEYBOL
Topun tor önündə ötürülməsi
T
T pun
To
u qar
a şılıqlı cərg
r ələrdə torsuz yu
y xar
a ıdan
a ötü
türülməsi mənimsənildikdən
sonra bu hərəkətin tor önündə və tor üzərindən yerinə yetirilməsinə keçmək
lazımdır. Bu zaman qarşılıqlı sıralarda top tora paralel və ondan 50 sm məsaf dən ötü
fə
t rü
r lür. To
T r üzərindən ötü
t rmə zamanı isə top tora toxunmamalıdır.
Qar
a şıllıqllı sırallar
a da topu yu
y xar
a ıddan
a koman
a da yolldaşına dəqiiq ötürməkk ollduqca
zəru
r ridir. Uçaraq qarşıdan gələn topa vaxtında çıxmağa və ötü
t rmə zamanı
dayanıqlı müvazinətin saxlanmasına diqqət yetirmək lazımdır.
Hərəkətlər:
1. To
T r qarşısında 6–8 metr məsafə
f də sıralarda yerinə yetirilir. To
T pun yuxarıdan qarşılıqlı sıralarda ötü
t rü
r lməsi. Ötü
t rmədən sonra oyunçular öz sıralarının sonuna keçirlər.
2. To
T r önündə sırada 6–8 metr məsafə
f də yerinə yetirilir. Qarşılıqlı sırada
yuxarıdan ötü
t rmə. Ötü
t rmədən sonra oyunçu topu ötü
t rdü
d yü qarşı sıranın arxasına keçir.
T llanaraq topun tor üzərindən ötürülməsi (şəkil 48). Bu üsulddan tooTu
pun hündü
d r trayektoriya ilə tora yaxın ötü
t rü
r ldü
d yü və onun dayaqdda diggər
istiqamətə ötü
t rməyin mümkü
k n olmadığı hallarda istifa
f də oluunur. Öttürmə
tullanmanın ən yüksək nöqtəsində, qolların fə
f al açılması hesabına yerrinnə
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yetirilir. Tu
T llanma çox da böyük olmayan qaçışdan, həmçinin iki ayağın təkan
a ı ilə yerindən icra olun
u a bilər.
r Ötü
türmə tam
a açılmış qolun
u əl və bar
armaqlar
a ının
f al hərəkəti ilə icra olunur.
fə

Şəkil 48

Şəkil 49

Tullanma ötü
T
t rmə ilə top tor üzərindən göndərilir.
Hərəkətlər:
1. Cütlükdə yerinə yetirilir. To
T ru
r n hər iki tərəfi
f ndə, ondan 3 metr məsaf də du
fə
d ru
rub bir-birinə baxan oyunçulardan biri topu öz üzərinə hündü
d rə atır,
yerindən tu
t llanır və toppu yuxarı ötü
t rmə ilə toru
r n əks tərəfi
f ndə dayyanan yoldaşına ötü
t rü
r r.
2. Cütlükdə yerinə yetirilir. To
T ru
r n hər iki tərəfi
f ndə ondan 3–3,5 m məsafə
f də üzü bir-birinə tərəf du
d ran oyunçulardan biri topu başı üzərindən bir
qədər irəliyə atır, kiçik qaçışdan tu
t llanaraq onu tor üzərindən hündü
d r ötü
t rmə
ilə qarşı tərəfə
f göndərir.
Kürəyi atma istiqamətinə topun yuxarıdan ötürülməsi
Hücum zərb
r əsinin icrası üçün topun iki əllə yuxarıdan ötü
t rü
r lməsinin
növlərindən biridir. Əllərin topa toxunması baş üzərində olur. Ötü
t rmə qolların dirsəkdən açılması və gövdənin arxaya – yuxarı hərəkəti, eyni zamanda sinə və bel hissədən arxaya əyilmə ilə icra olunur. Bədənin ağırlığı arxada yeerləşən ayaq üzərinə ap
a arılır (şəkil 49).
Toordan
T
n qayıdan topun qəbul edilməsi
Tora dəyən top toru
r n hansı hissəsinə dəyməsindən asılı olaraq tordan
müxtəlif istiqamətlərdə qayıda bilər. To
T p toru
r n yuxarı hissəsinə dəyddikdə
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daha iti bucaq altında aşağıya,
meydan
a çay
a a dü
d şür
ü (şəkil 50). Belə
hallarda, adətən, top iki əllə aşağıdan qəbul olunur. Əvvəlcə toru
r n
aşağı hissəsinə dəyib
i qay
a ıdan
a topun
u
qəbul edilməsini öyrənmək lazımdır. Bu halda sağ və ya sol tərəfi
f
tora tərəf du
d rmaq lazımdır. To
T ru
r n
aşağı hissəsindən qayıdan top
nisbətən böyü
yük bucaq altında meyŞəkil 50
dançaya qayıdır və onun iki əllə
aşağıdan qəbulu o qədər də çətinlik törətmir. Bu hərəkət mənimsənildikdən
sonra toru
r n ort
r a və yuxarı hissəsinə dəyib qayıdan topların qəbul etmək
bacarıqlarına yiyələnmək lazımdır. To
T rdan qayıdan topların qəbulu zamanı
çalışmaq lazımdır ki, vaxtında topa “çıxılsın” və topun
u qəbulu zam
a an
a ı qollar
a ın
d z, çiyinlərin arxaya ap
dü
a arılması və topun altında “otu
t rm
r a” hərəkəti icra
olunsun. To
T pun qəbulundan sonra o, hücum zonasına göndərilməlidir.
Hərəkətlər:
1. Cütlükdə yerinə yetirilir. Bir oyunçu topu tora atır, digəri isə tordan
qayıdan topu iki əllə aşağıdan qəbul edir. To
T pun qəbulundan sonra o, hücum
zonasına dü
d şməlidir.
2. Cütlükdə icra olunur. Bir oyunçu topu zərb
r ə ilə tora vuru
r r. Digəri
tordan qayıdan topu aşağıdan iki əllə qəbul edir. To
T p hücum zonasına enir.
Düz hücum zərbəsi
7-ci sinifd
f ə oyunçu yoldaşının və ya özünün yuxarıya atdığı topa dü
d z
hücum zərb
r əsi yerinə yetirmək bacarığı fo
f rmalaşdırmaq qarşıya məqsəd
qoyulurdu
d . Hazırda isə qarşıdan ötü
t rü
r lən topa dü
d z hücum zərb
r əsinin icrasına
yiyələnmək lazımdır. Bu zaman topun hərəkəti ilə tu
t llanmaq üçün qaçış
məsafə
f sini uyğunlaşdırmaq lazımdır. İlk mərhələdə orta hündürlüklü
trayektoriya ilə ötü
t rü
r lən topa dü
d z hücum zərb
r ələri yerinə yetirilir.
Hərəkətlər:
1. Üçüncü zonada du
d ran oyunçunun ötü
t rdü
d yü topa dördü
d ncü zonadan
d z hücum zərb
dü
r əsi. Ötü
t rmə məsafə
f si 3–4 metr. To
T p oyunçunun əlindən çıxdığı an hücum zərb
r əsinin icrası üçün qaçışa başlamaq lazımdır.
2. Üçüncü zonadan ötü
t rməyə ikinci zonadan hücum zərb
r əsi icraa olunurr.
T ktiki fə
Ta
f aliyyət. Oyun texnikasına yiyələnməklə yanaşıı, fərddi, qru
rup,
komandalı hücum və müdafi
f ə taktikasına da yiyələnmək lazzımdır. Bu, ilk
növbədə, topun yuxarıdan, aşağıdan qəbulu üsulunu seçməkk, üzü və ya ar86

xası ötü
t rmə istiqamətinə olmaqla topu dəqiq ötü
t rmək bacarığı, topu meydançanın sağ və ya sol tərəfi
f nə ötü
t rmək və s. bu kimi fə
f aliyyətdən ibarətdir.
Eyni zamanda ön və arxa xətt oyunçularının iştirakı ilə hücum taktikasına
yiyələnmək zəru
r ridir.
Hərəki qabiliyyətlərin inkişaf etdirilməsi
Qüvvə və sürət-güc qab
a iliyyətinin inkişafı
f üçün hərəkətlər:
1. Müxtəlif çəkili topların çoxsaylı atılması, itələnməsi.
2. Bir və iki ayağın təkanı ilə uzağa tu
t llanmaq.
3. İki ay
a ağın təkan
a ı ilə toplar
a və ya hər han
a sı man
a eə üzərindən hoppan
a ar
a aq
keçmək.
4. Müxtəlif maneələr üzərindən tək ayağın təkanı ilə tu
t llanaraq keçmək.
5. Hündü
d rlükdən (gimnastika skamyası, 40–50 sm digər hündü
d rlük, hazırlıqlı olanlar üçün gimnastika keçisi və ya tir) aşağıya tu
t llanaraq
dərhal yuxarıya sıçramaq.
6. Cüt ayağın təkanı ilə müəyyən məsafə
f (məsələn, 15 metr) qət etməklə
cütlükdə yarış.
Sürət qabiliyyətinin artırılması üçün hərəkətlər
1. 10–15 metr məsafə
f yə sürətlənmə və kəskin qaçış.
2. Müxtəlif çıxış vəziyyətlərindən, 10–15 m sürətlənmə və kəskin qaçış.
3. Müxtəlif intervallı komanda ilə 10–15 m məsafə
f yə bitişdirici addımlar
və tu
t llanmalarla qaçış.
4. Müxtəlif istiqamətlərə (sağa, sola, irəliyə, arx
r ay
a a) sür
ü ətli yerdəyişmələr
və hər hansı texniki elementin imitasiya olunması.
5. Mütəhərrik oyunlar.
Müvazinət və koordinasiya qabiliyyətinin inkişafı
f üçün hərəkətlər
1. İrəliyə tək və çoxsaylı mayallaq aşmalar.
2. 90º, 180º dönməklə yerindən tək və çoxsaylı tu
t llanmalar.
3. Ye
Y rindən və qaçaraq 270º, 360º dönmələrlə tu
t llanmalar, sıçrayışlar.
4. Müxtəlif maneələr üzərindən dönmələrlə və dönməsiz tu
t llanmalar.
5. Mütəhərrik oyunlar.
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15. GİMNASTİKA
Sıra hərəkətləri

Yerində addımlamadan sırada və cərgədə yerişə keçmək. Bu fə
Y
f aliyy
y ətə
yerində addımlayarkən sol ayaq altında verilən “İRƏLİ!” komandası ilə
başlanılır. Sağ ayaqla yerində addımdan sonra sol ayaqla irəliyə hərəkət icra
edilir.
Бюлцнмя вя говушма иля бир сырадан 2, 4 вя с. сырайа йенидян
дцзцлцш. Bu fə
f aliyyət sinfi
f n sırada hərəkətdə oldu
d ğu zaman (şəkil 51 a, b, c,
ç, d) aşağıdakı komandaların köməyi ilə yerinə yetirilir:
а) Hərəkət edən sıra zalın ortasına yaxınlaşdıqda “MƏRKƏZDƏN –
MARŞ!” komandası verilir. Şagird sağla addım atır, ona istinad edərək zalın
mərkəzinə dönür.
b) Hərəkət edən sıra zalın qar
a şı tərəfi
f ndəki sərh
r ədinə yaxınlaşdıqda sol
a aq altına “SAĞ VƏ SOL ƏTRA
ay
R FA
F TƏK SIRA
R İLƏ – МАRŞ!” koman
a dası
verilir.
r Bу коман
а да ilя 1-ci шаэирд саьа, ону
нун ар
а дынъа эялян сола, нювб
в яти
шаэирд саьа, ону
нун ар
а дынъа эялян сола вя с. олмагла якс истигам
а ятя щярякят
едян ики сырай
а а бюлцн
цнмя баш верир.
ъ) Якс тяряфл
ф ярдян гаршы-гаршыйа щярякят едян сыралар йахынлашдыгда
“МЯРКЯЗДЯН ИКИ-ИКИ – МАРШ!” командасы верилир. Бу команда иля
гаршы-гаршыйа йахынлашан сыралар дюнмя йериндян саьа (сола) щярякят едирляр.
Сонра ися “САЬА ВЯ СОЛА ИКИ СЫРА
Р ЙЛА МАРШ!” командасы верилир.
ч) Синфи
ф н сыраларла щярякяти заманы бюлцнмя вя бирляшмядян истифа
ф дя
етмякля 4 сырада дцзцлцш йаратмаг мцмкцндцр. Бу заман “М
МЯРКЯЗДЯН
– МАРШ!” командасындан истифа
ф дя олунур. Беляликля, мяркяздян кечмякля
бюлцнмя вя говушма иля
бир сырадан бир нечя сырайа
йенидян дц
д зцлцрляр.
Якс дц
д зцлцшляр (бюлцнмя вя бирляшмяляр) диэяр
a)
b)
c)
ардыъыллыгла верилян командалар цзря йериня йетирилир.
д “МЯРК
д)
Р ЯЗДЯН
Я ИКИ
К
СЫРА
Р ДА МАРШ!” команндасы иля якс тяряфл
ф яррдян гар
аршы-гаршыйа йаххынлашаан 4 сыра
ç)
d)
ики сырада бирляшяряк (саь
Şəkil 51
тяряфд
ф яки сыыралардан бириинъи
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ъярэяляр, сонра ися сол тяряфд
ф яки сырадан
а биринъи ъярэяляр мярк
р яздян щярякятя
башлайырлар. Сонра саь тяряфд
ф яки сыралардан икинъи ъярэя, ардынъа сол тяряфд
ф яки
сыралардан икинъи ъярэя вя с.) йени 2 сыра йарадыр.
“САЬА ВЯ СОЛА БИР СЫРА
Р ДА – МАРШ!” командасы иля щярякятдя
олан сыра якс тяряфл
ф яря щярякят едян ики сырайа бюлцнцр. Сонра ися “МЯРКЯЗДЯН БИР СЫРА
Р ДА МАРШ!” командасы иля ики сыра бир сырада бирляшир.

Sallanmalar və dayaqlar (oğlanlar üçün)
. İrəliyə yellənməklə aşaraq dayağa qalxmaq və ayaqlar aralı oturuş.
Bu hərəkət hündü
d r tu
t rn
r ikdə icra olunur. Sallanma vəziyyətində çanaq-bud
oynağından irəliyə bükü
k lmək və fə
f al arxaya açılma. Hərəkət bir neçə dəfə
f
artan amplitu
t dayla icra olunur. Ən arxa vəziyyətdən çanaq-bud oynağından
f al bükü
fə
k lərək yuxarıya dart
r ınmaq, ayaqları tu
t rn
r ik üzərindən aşıraraq arxaya,
qarın üzərində sallanma vəziyyəti almaq. Fırlanma hərəkətini davam etdirməklə dü
d zəlmək, qolları açaraq dayağa keçmək. Sonra bir ayağı tu
t rn
r ik üzərindən keçirərək ayaqlar aralı otu
t ru
r ş vəziyyətinə keçmək.
Köməkçi hərəkətlər:
1. Sallanmada bükü
k lməklə yellənmələr.
2. Sallanmada irəliyə yellənmə
ilə dartınma.
3. Alçaq tu
t rn
r ikdə iki ayağın təkanı ilə aşaraq dayağa qalxmaq
(təkrar).
4. Alçaq tu
t rn
r ikdə iki ayağın təkanı ilə aşaraq dayaqdan ayaqlar
aralı otu
t ru
r şa keçmək.
II. Ye
Y llənmə və qüvvə ilə aşaa)
b)
с)
ç)
raq dayağa qalxma. Sallanmadan
Şəkil 52
bükü
k lmüş qollarda sallanma (şəkil
52, a)) vəziyyətinə qədər dartınma. Çanaq-bud oynağından fə
f al əyilməklə
ayaqlları irəəli-yuxarıya tu
t rn
r ikin arxasına qaldıraraq (şəkil 52, b, c) qarın üzərində salllanmış vəziyyət almaq. Gövdəni dü
d zəltmək və dayaq vəziyyəti almaq (şəkil 52, ç).
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III. Paralel qollarda irəli yellənmədə dayağa qalxaraq ayaqlar aralı
oturuş. Hərəkət paralel qollarda dayaqda yellənmədən başlanır (şəkil 53, a).
İrəli yellənmədə ayaqlar şaquli vəziyyəti keçən kimi çanaq-bud oynağı
yüngülcə bükü
k lür (şəkil 53, b). Ay
A aqlar paralel qollardan hündü
d rə qalxdıqda
qolların təkanı ilə gövdə açılaraq dü
d zəlir. Ay
A aqlar yanlara ap
a arılaraq paralel
qollar üzərinə qoyulur, dayaq vəziyyəti alınır (şəkil 53, c)

a)

b)

c)

Şəkil 53

Köməkçi hərəkətlər:
1. Paralel qollarda dayaqda irəli və arxaya yellənmə. Ay
A aqlar paralel qollardan yuxarıya qalxmalıdır.
2. Qollar
a da day
ayaq
q vəziyyyətindən çiyyinlərdə “sallan
anma” (dirsəklər yuxar
a ıda)),
çiyinlərlə paralel qollara sıxmaq (dirsəklər aşağıda). Gövdənin yuxarıya
qalxmasına diqqət yetirmək.
3. Qollarda dayaq. Ay
A aqlar paralel qolların altına qoyulmuş gimnastika
keçisi üzərində, çiyinlərdə “sallanma”. Çiyinlərlə paralel qollara ayaqlarla
keçiyə istinad edərək və dayaq vəziyyətinə qayıtmaq.
Sallanmalar və dayaqlar (qızlar üçün)
Aşağı qolda bükü
k lərək üzü yuxarıya sallanma, ayaqlar yuxarı qola dirənib (şəkil 54, a). Bir ayağın yellənməsi, digərinin təkanı ilə (şəkil 54, b),
çanaq-bud oynağından bükü
k lərək (şəkil 54, c) aşağı qol üzərinə dayağğa
keçmək (şəkil 54, ç). Sağ əllə yuxarı qoldan tu
t tmaq, bədənin ağırlıığını sool
qol üzərinə keçirib sağ ayağı gövdə üzərindən aşırm
r aq. Uzanaraaq sallanm
mada
çevvrilərək sola dönməklə (şəkil 54, d, e) sol əllə yuxarı qoldaan tutmaq. Sağ
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ayağı aşağı qol üzərinə endirmək (şəkil 54, ə). Yu
Y xarı qoldan sallanmaqla
aşağı qol üzərində çanaqda dayaq vəziyyəti almaq (şəkil 54, f)
f.

a)

d)

b)

c)

e)

ə)

ç)

f
f)

Şəkil 54

Köməkçi hərəkətlər:
1. Bir ayağın yellənməsi, digərinin təkanı ilə aşaraq aşağı qolda dayağa
qalxmaq.
2. Aşağı qolda sallanma və yuxarı qola dirənmədən yuxarıdakı hərəkət.
3. Sağla, solla aşaraq keçmək.
4. Sol (sağ) bud üzərində uzanaraq sallanmadan sağ (sol) ayaqı aşırıb
uzanaraq sallanmaya keçmək.
Akrobatika elementləri (oğlanlar üçün)
. Dayaqlı oturuşdan quvvə ilə baş üzərində duruş. Hərəkət ilkin
olaraq ayaqların təkanı ilə baş üzərində du
d ru
r ş vəziyyətinin alınması kimi icra
edilirr. Dayaqlı otu
t ru
r ş vəziyyəti alınır. Gövdənin ağırlığı baş və qollar üzərinə
keçiriilir, ayaqların təkanı ilə baş üzərində du
d ru
r ş vəziyyəti alınır. Bu hərəkət
mənimsənildikdən sonra şagirdlər hərəkəti ayaqların təkanı ilə deyil, qolların
qüvvəsi hesabına yerinə yetirirlər.
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Dayaqlı oturu
r ş vəziyyətindən gövdənin ağırlığı qollar üzərinə keçirilir,
əllərin day
a ağa təzyiqi tədr
d icən ar
artırılır,
r eyni zaman
a da gövdə və bükü
k lü ay
a aqlar
a
yuxarıya qaldırılır. Qüvvə ilə baş üzərində dayaq vəziyyəti alınır.
II. Üç addımdan qaçaraq uzununa irəli mayallaq aşmaq. İki ayağın
təkanı ilə ayaqları tam dü
d zəltməklə yuxarı və uzununa tu
t llanma icra edilir.
Bədənin ağırlığı qollar üzərinə keçirilir, başı sinəyə əyib irəli mayallaq aşma
yerinə yetirilir.
Köməkçi hərəkətlər:
1. Dayaqlı otu
t ru
r şdan irəli mayallaq aşmaq.
2. Eyni hərəkəti ayaqlar və əllər arasındakı məsafə
f ni yavaş-yavaş
artırmaqla etmək.
3. Eyni hərəkəti kiçik bir hündü
d r yerdən əlləri oriyentirə qoymaqla (xətt,
bayraqcıq) etmək.

Şəkil 55

Akrobatika elementləri (qızlar üçün)
“Körpü” və dönərək bir diz üzərində duraraq dayaq. Əgər “körp
r ü”
vəziyyəti yaxşı mənimsənilibsə, o halda dayağa dönmə hərəkətinin təliminə
başlanılır. Bunun üçün bədənin ağırlığı dönmə tərəfd
f ə yerləşən qol və ayaqq
üzərinə keçirilir (şəkil 56, b), dönmənin əks tərəfi
f ndəki əl və ayağıın təkannı
ilə dönüb
ü çanaq-bud oynağından bükü
k lmək dayaq ayağının dizzi üzəriinə istinad edərək dayağa enmək (şəkil 56, c).

92

a)

b)

c)

Şəkil 56

Dayaqlı tullanma (oğlanlar üçün)
A aqları bükərək gimnastika keçisi üzərindən (H=110–115 sm)
Ay
uzunluğa tullanma
10–12 addımlıq məsafə
f dən qaçar
a aq irəli-yu
y xar
a ı istiqam
a ətdə təkan
a vu
vurmaq,
gövdəni dü
d z saxlayıb əlləri irəliyə-yuxarıya uzatmaq. Əlləri keçinin uzaq
səthi üzərinə dayağa qoyan anda ayaq və çanaq-bud oynağından bükü
k lməklə
qru
ruplaşmaq. Həmin anda əllərlə təkan verərək gövdəni açıb əlləri yuxarı
yanlara ap
a armaq. Azacıq bükü
k lmüş ayaqlar üzərinə dayağa enmək.
Köməkçi hərəkətlər:
1. Qaçaraq gimnastika keçisi üzərindən ayaqlar aralı tu
t llanmaq.
2. Keçi üzərinə dayaqlı otu
t ru
r şda tu
t llanmaq.
3. Sıçrayaraq keçi üzərində dayaqlı otu
t ru
r ş, sıçrayaraq və aşaraq enmək.
4. Eninə qoyulmuş keçi üzərindən ayaqları bükməklə tullanma.

Şəkil 57

93

Dayaqlı tullanma (qızlar üçün)
90º dönməklə yanakı tullanma
Çox da böyük olmayan 8–10 addımlıq qaçış məsafə
f sindən qaçaraq körp
r ü
üzərindən təkan
a la, əlləri gimnastika tiri üzərində çiyin enində dayağa qoymaq
və çanaq-bud oynağından bükülərək kürəyi və gövdənin aşağı hissəsini
yuxarıya qaldırmaq (şəkil 58, a, b). Hərəkəti davam etdirməklə sol (sağ) əllə
təkan verib (şəkil 58, c, ç) alət üzərindən bədəni üfü
f qi vəziyyətdə yanakı
keçirmək. Digər əlin təkanı ilə kü
k rəyi alətə tərəf olmaqla azacıq bükü
k lmüş
ayaqlar üzərinə dayağa enmək (şəkil 58, d).

a)

b)

c)

ç)

d)

Şəkil 58

Köməkçi hərəkətlər:
1. Döşəmədə uzanmış vəziyyətdə, dayaqda iki ayaqla sağa (sola) hoppanaraq yanakı uzanıb dayaq vəziyyətinə keçmək.
2. Gimnastika tiri qarşısında körp
r ü üzərində du
d raraq təkan vuru
rub yanakı
hoppanmaq.
Hərəki qabiliyyətlərin inkişafı
Qüvvə və qüvvə dözümlülüyünü inkişaf etdirən hərəkətlər:
– hantellə hərəkətlər (qızlar üçün hantelin çəkisi 1,0–1,5 kq);
– gimn
m asti
t ka di
d var
arında sallan
anmadan
a ay
a aqlar
arın dü
düz bucağa qədər qalddırılmasıı;
– uzanaraq dayaqda qolların bükü
k lüb
ü -açılması (qızlar üçünn – uzzanarraq,
əllər gimnastika skamyasında);
– sallanmadan dartınma (qızlar üçün – uzanaraq, sallanm
madan).
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Sürət-güc qab
a iliyyətini inkişaf etdirən hərəkətlər:
– topun (3–5 kq oğlanlar; 1–3 kq qızlar üçün) du
d ru
r ş vəziyyətindən sinədən uzunluğa itələnməsi;
– eyni hərəkətin baş üzərindən icra edilməsi;
– üçlü tu
t llanmalar: iki ayaq üzərində, əllər beldə;
– eyni hərəkətin bir ayaq üzərində icra edilməsi.
Əyilgənliyi inkişaf etdirən hərəkətlər:
– dayağın yanında bükü
k lmüş ayağın irəli, arxaya və yanlara yellədilməsi;
– eyni hərəkətin bir qədər bükü
k lü ayaqla icra edilməsi;
– eyni hərəkətin dü
d z ayaqla icra edilməsi.
Koordinasiya qab
a iliyyətini inkişaf etdirən hərəkətlər:
– bir ayaq üzərində müxtəlif müvazinətlər;
– eyni hərəkətin dizdə du
d raraq icra edilməsi;
– gimnastika tiri üstü
t ndə (skamya) 1800, 3600 dönmələrlə irəliləmələr.
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16. FUTBOL
Uçan topa pəncənin daxili
hissəsi ilə zərbələr
Pəncənin daxili hissəsi ilə topa zərb
r ə, oyu
yunda həm mü
m dafi
f ə, top ötü
türmələr,
r
həm də qap
a ıya hücum zamanı tətb
t iq edilir. Uçan topa yandan zərb
r ənin icrası
zamanı müvazinətin dayanıqlı olması üçün gövdə dayaq ayağı üzərinə
əyilməlidir (şəkil 59).
Köməkçi hərəkətlər:
1. Cütlükdə icra edilir. İki şagird
bir-birindən 5–6 metr məsafə
f də qarşıqarşıya dayanır. Onlardan biri topu
yuxar
yu
a ıdan
a aşağıya, ay
a ağına tərəf bur
u ax
a ır.
r
T p havada olarkən ayaq pəncəsinin
To
daxili hissəsi ilə topa zərb
r ə endirməklə
onu orta hündü
d rlükdə yoldaşına tərəf
göndərir. Sonra hərəkət digər şagird
Şəkil 59
tərəfi
f ndən əks istiqamətə icra edilir.
2. To
T pun hədəfə
f “asma” ötü
t rü
r lməsi. İki şagird 5–6 metr məsafə
f dən bir
toxunma ilə topu dairə və ya dördb
d ucağa “dü
d şməklə” yoldaşına ötü
t rü
r r.
3. Divarda 1–1,5 m hündü
d rlükdə dairə və ya dördb
d ucaq fo
f rmasında
çəkilmiş hədəflərə 5–66 m məsafədən, yerindən topla zərbələr vurulur.
4. Eyni zərb
r ələr yandan ötü
t rü
r lən topla, hərəkətdən yerinə yetirilir.
Uçan topa pəncənin üst hissəsi ilə zərbə
Bu zərbənin öyrədilməsi üçün
qarşıdan, yerlə gələn topa pəncənin üst
hissəsi ilə, havada olan topa pəncənin
daxili hissəsi ilə zərb
r ələr təkrar edilir,
onlar mənimsənildikdən sonra uçan
topa pəncənin üst hissəsi ilə zərbəə
öyrədilir.

Şəkil 60
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Köməkçi hərəkətlər:
1. Oyunçu cərimə meydanı qarşısında əli ilə topu önündə yerə atır top
yerə dəyib qalxdıqdan sonra qap
a ıya zərb
r ə edir.
2. Qap
a ıçı əli ilə topu cərimə meydançasından hava ilə atır, komanda
yoldaşı isə topu ya havada ya da yerə dəyib qalxdıqdan sonra pəncənin üstü
t
ilə qap
a ıya zərb
r ə vuru
r r.
3. To
T p ayağın üst hissəsi ilə çilənir.
4. Kü
K nc zərb
r əsindən sonra müdafi
f əçilərin fə
f al müdaxiləsi olmadan uçan
topa ayağın üst hissəsi ilə qap
a ıya zərb
r ə vuru
r lur.

Topun yan xətdən oyuna daxil edilməsi
f ə başlanan təlimin
Bu texniki elementin öyrədilməsi bundan əvvəlki sinifd
davamıdır. Hərəkətin sadə fo
f rmada icrasından sonra topun yan xətdən oyuna
daxil edilməsi oyun şəraitinə uyğun yerinə yetirilir.
1. Hərəkət cütlükdə icra edilir. To
T pun yan xətdən müxtəlif istiqamətlərə
sürətlənmələr yerinə yetirən tərəff müqab
a ilinə atılması.
2. Hərəkət üçlükdə yerinə yetirilir. Oyunçu müdafi
f əçinin qarşısında du
d r r və ondan “azad” olmaq və yan xətdən oyuna daxil edilən topu qəbul edib
ru
əlverişli texniki fə
f aliyyət göstərmək üçün qısa sürətlənmələr edir.
Müdafi
f əçinin passiv müqaviməti ilə müxtəlif istiqamətlərə və müxtəlif
sürətlə topaparmalar
Oyun zamanı meydançada yerləşən bütün oyunçular bu üsuldan istifadə
edirlər. Buna görə də topap
a arma ilə əlaqəli müxtəlif hərəkətlər, estafe
f tlər və
mütəhərrik oyunlardan istifa
f də etmək tövsiyə olunur. To
T pap
a arma zamanı
zərb
r ələrin və hərəkətin istiqaməti mü
m xtəlif şəraitlərdən top ap
a aran oyu
yunçun
unun
məqsədindən və meydançada onu əhatə edən situ
t asiyadan asılıdır.
Əgər uzun məsafə
f də topap
a arma zəru
r rəti yaranırsa, o zaman topu oyunçu
özün
ü dən 5–6 metr
t məsafə
f yə “bur
u axa bilər”. Rəqibin əks fə
f aliyyəti nəticəsində
topu itirmək ehtimalı yaranır. Buna yol verməmək və topu daim nəzarətdə
sax
a lam
a aq məqsədilə onu
n 1–2
– metr
t məsafə
f dən ar
a alı “bur
u ax
a maq” məqsədəuy
u ğun
u
hesab
a edilmir.
Köməkçi hərəkətlər:
1.. Cütlükdə icra edilir. Bir oyunçu topu özündə saxlamağa, digəri isə
onu əllə keeçirməyə çalışır. To
T p itirilərkən oyunçular yerlərini dəyişirlər.
2. Məhdud meydançada topla yerdəyişmələr edilir.
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Müdafiəçinin fəal müqaviməti ilə topaparmalar
T xniki elementlərin sadələşdirilmiş şəkildə təlimi mənimsənildikdən
Te
sonra hərəkətlər müdafi
f əçinin fə
f al müqaviməti şəraitində yerinə yetirilir.
Köməkçi hərəkətlər:
1. Hərəkət üçlükdə meydanın mərkəzi dairəsinin yaxınlığında icra edilir.
İki oyunçu mərkəz dairənin xaricində yerləşir. Onlardan biri hücumçu, digəri isə müdafi
f əçi fu
f nksiyasını yerinə yetirir. Üçüncü oyunçu mərkəzi dairənin daxilində dayanır. Hücum fu
f nksiyasını yerinə yetirən oyunçu müxtəlif
istiqamətlərə topap
a armanı icra edir və topu meydançanın mərkəzində du
d ran
oyunçuya ötü
t rərək, mü
m dafi
f əçidən azad olmağa və topu yenidən qəbul etməyə
çalışır. Müdafi
f əçi fu
f nksiyasını yerinə yetirən oyunçu oyun qaydasını pozmadan hücumçuya mane olmağa çalışır.
2. Oyunçular iki qru
rupa (komandaya) bölünür: qap
a ı xəttində və qap
a ı meydanında qap
a ıdan sağda və solda du
d ru
r rlar. Qap
a ıçı topu qap
a ıdan 15–20 m irəliyə atır. Oyunçular komanda ilə topa daha tez yiyələnməyə çalışırlar. To
T pa
yiyələnən komanda hücum edir, topsuz komanda müdafi
f ə olunur. To
T pa sahib olan komanda qol vurmağa çalışır.
Enən topun pəncənin daxili hissəsi ilə
dayandırılması
Enən topun dayandırılması texniki elementinin icrası zamanı oyunçu topun uçub
u
gəllən istiiqamətiinə yanakkı dayanır. Topu
dayandırma anında dayaq ayağı diz oynağından azca bükü
k lür, həmçinin topu dayandıracaq ayaq da diz oynağından bükü
k lür.
T pla təmas edən ayaq nisbətən boşalmış
To
vəziyyətdə olur. Bu texniki elementin icrasındakı çətinlik topun enəcəyi yerin təyin
edilməsidir (day
a aq ay
a ağının ar
arxasında). Ona
görə də topu dayandıran zaman hərəkətin
başlanğıc vəziyyətini almaq üçün əvvəlcədən bir sıra yerdəyişmələr icra etməkk
lazımdır (şəkil 61).
Şəkil 61
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Topa yiyələnmə və texniki fəndlərin elementlərindən
ibarət kombinasiyalar
Üç oy
Ü
o unçu üçün kombin
i asiy
i a
1. A və B oyunçular bir-birinə yaxın du
d ru
r rlar, C oyunçu isə 10–15 m
uzaqlıqda onların qarşısında dayanır. B oyunçu topu ayağın üstü
t ilə yerlə C
oyunçuya göndərir, özü isə sürətli qaçışla onun yerinə gedir. C oyunçu isə
topap
a arma ilə A oyunçuya qədər gedir və onun yerinə keçir. A oyunçu topu
ayağın üstü
t ilə B oyunçuya yerlə ötü
t rü
r r və sürətlə onun yerinə gedir və s.
Hərəkətlər qeyd olunan ardıcıllıqda təkrarlanır (şəkil 62).
2. Oyunçuların du
d ru
r ş vəziyyəti əvvəlki kimidir. B oyunçu topu hava ilə
müəyyən olunmuş nöqtəyə göndərir, C oyunçu isə qaçaraq başla həmin topu
A oyunçuya qaytarır. Ye
Y rdəyişmələr əvvəlki kimidir.

Şəkil 62

Oyunçular (A, B, C) bir-birindən 10 metr
t məsafə
f də yerləşirlər. B oyunçu
topu diaqonal üzrə A-ya ötü
t rü
r r və irəliyə qaçır. O da öz növbəsində topu qap
a ı
xəttinə paralel olaraq B-yə ötü
t rü
r r. B topu diaqonal üzrə C-dən irəliyə ötü
t rü
r r.
C toppu yenidən qap
a ı xəttinə paralel istiqamətdə B-yə qaytarır və s. Bu
hərək
kət qaappıdan
a -qap
a ıya icra olun
unur. Bur
u ada mü
m xtəlif icra komb
m inasiyalar
a ından
a
istifadə etmək olar. To
T pun qəbulu–
u ap
a arm
r a–
a ötü
t rm
r ə; topun qəbulu–
u ötü
t rm
r ə;
bir toxunuşla ötürm
r ə və s.
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Oyunçular (A, B və C) meydançanın ort
r a xəttinin yanında bir-birindən 10
metr
t məsafə
f də day
a an
a ırl
r ar
ar. A topu B-yə onu
nun hərəkət istiqam
a ətinə perp
r endiku
k lyar
a
olmaqla ötü
t rü
r r. B topu irəli ap
a arır. A isə qaçaraq əvvəlcə B, sonra isə C-nin
zonasına keçir. C B-dən irəliyə qaçaraq ondan dü
d z ötü
t rm
r ə alır. A isə C-nin
zonasına keçir və C-dən qap
a ıya zərb
r ə vurm
r aq üçün ötü
t rm
r ə alır (şəkil 63).

C

B

A
Şəkil 63

Oyunçuların yerləşməsi bundan əvvəlki kombinasiyada oldu
d ğu kimidir.
A oyunçu C-yə ötü
t rmə edir. B topa tərəf qaçır və guya, topu qəbul edəcəyini
imitasiya edir. Ancaq topun üzərindən sıçrayır. C ötü
t rməni qəbul edir və
topu dü
d zünə ötü
t rü
r r. B topun ardınca qaçaraq ötü
t rməni qəbul edir, diaqonal
üzrə A-nnın önündən keçərək yana çıxır və topu tamamlayıcı zərbə üçün qapı
önünə çıxan A-ya ötü
t rü
r r (şəkil 64).

Şəkil 64
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Oyunçu A meydançanın sol yan xəttinə yaxın yerdə dayanır, oyunçu B
mərkəzdə, C isə sağ yan xətdədir. A topu B-nin zonasına ötü
t rü
r r, özü isə
cərimə meydançası zonasına qaçır. B oyunçu topu qəbul edir və diaqonal
üzrə onu C-yə ötü
t rü
r r. C topu qəbul edir və ap
a araraq üz xəttə yaxınlaşır və
qap
a ıya paralel ötü
t rmə edir. Ötü
t rmədən sonra qap
a ı dirəyinin qarşısına yerdəyişmə edən A və B bir toxunma ilə C-nin ötü
t rməsini qap
a ıya zərb
r ə ilə
tamamlayır. Əgər A və B-nin qap
a ıya zərb
r ə üçün əlverişli imkanları yoxdu
d rsa,
onlar topu komanda yoldaşlarına bir toxunma ilə tamamlayıcı zərb
r ə vurmaq
üçün ötü
t rü
r r (şəkil 65).

Şəkil 65

İki
k tərəfl
f i oyun – Məslləhhətddir ki, büt
ütün məşğəlləllər ikitərəffli oyu
yunla yekkunlaşsın. Adətən (təlim-məşq oyunları), tədris oyunları daha kiçikölçülü meydanda və azsaylı oyunçularla ap
a arılır. Basketb
t ol meydançasında qap
a ıçısız
4x4; fu
f tb
t ol meydançasında eninə yarım meydançada 7x7 və ya 8x8; fu
f tb
t ol
meydançasında və həndb
d ol meydançasında qap
a ıçılarla oynamaq lazımdır.
İkitərəfl
f i oyu
yunun gedişat
a ı zam
a an
a ı xü
x susi fi
f ziki hazırlığın və texn
x iki element
n lərin
təkm
k illəşdirilməsi ilə yanaşı, həmçinin takt
k iki tap
a şırıqların da həll edilməsinə
f kir vermək lazımdır.
fi
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Hərəki qabiliyyətlərin inkişaf etdirilməsi
Sürətin inkişaf etdirilməsi üçün hərəkətlər
1. Kəskin dayanma və sürətlənmələrlə məkik qaçışı – 2x10 m, 2x15 m,
4x10 m, 4x15 m.
2. Görü
r nən siqnala müvafi
f q gözlənilmədən dairə üzrə dönmələrlə qaçış.
3. Qövs, dairə “ilanvari” qaçış.
Sürət-gücün inkişaf etdirilməsi üçün hərəkətlər
1. Gimnastika ipi ilə tək və cüt ayaqlar üzrə sıçrayışlar. Sıçrayışlararası
t llanmalar.
tu
2. Maneələr üzərindən seriyalarla tu
t llanmalar.
3. Tu
T llanaraq başla fu
f tb
t ol topuna vurmaq.
4. Müxtəlif istiqamətlərə dairədən-dairəyə tu
t llanmalar.
5. Müxtəlif çəkili topların hədəfə
f və uzaq məsafə
f yə atılması, itələnməsi.
Koordinasiyanın inkişaf etdirilməsi üçün hərəkətlər
1. To
T pun pəncə ilə, budla, başla çilənməsi.
2. Maneələr zolağını dəf etmə.
3. Çoxmərhələli mütəhərrik oyunlar.
Əyilgənliyin inkişafı
f üçün hərəkətlər.
r
1. Sağ və sol ayağın növbəli, geniş amplitu
t dalı yellənmə hərəkətləri.
2. İrəli əyilmədən gövdənin sağa və sola çevrilmələri.
3. İrəliyə əyildikdə əllərlə döşəməyə, arxaya əyildikdə isə dab
a anlara
toxunmaq.
4. Döşəmədə ayaqlar aralı otu
t ru
r şdan arxaya əyilərək pəncələrin ucunu
baş arxasında döşəməyə toxundu
d rmaq.
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III . MÜSTƏQİL MƏŞĞƏLƏLƏR
103. SƏHƏR GİMNASTİKASI
8-ci sinif şagirdlərinin fi
f ziki hərəkətlərin insan orqanizminə təsiri, onun
möhkəmləndirilməsində rolu haqqında kifa
f yət qədər info
f rmasiyaları vardır.
Bu məlumatlar gün rej
e iminin dü
d zgün planlaşdırılması və şagirdin gündəlik
hərəki fə
f aliyyətinin təşkili zamanı yararlı ola bilər. Gün rej
e imində şagirdin
sağlamlığının qoru
r nması və möhkəmləndirilməsində mühüm əhəmiyyət
kəsb edən amillərdən biri də səhər gimnastika kompleksidir.
Səhər gimnastikası komp
m leksinin icrasının əsas məqsədi orqanizmi oyandırmaq, onu gündəlik fə
f aliyyət üçün optimal hazırlıq vəziyyətinə gətirməkdir. Bu məqsədlə yerinə yetirilən hərəkətlər insan
a ın orqan
a izminin hazırlıq
dərəcəsindən asılı olaraq seçilə bilər. Buraya əşyasız və əşyalarla hərəkətlər,
f ziki cəhətdən yaxşı hazırlığı olanlar üçün müxtəlif çəkili hantellərlə
fi
hərəkətlər və s. daxil edilə bilər.
Səhər gimn
m astika komp
m leksinin açıq hav
a ada və ya hav
a ası yax
a şı dəyişdirilən
geniş otaqda icra olunması məqsədəuyğun hesab
a edilir. Bu hərəkətlərin
ayaqyalın, yüngül geyimdə yerinə yetirilməsi daha səmərəlidir. 10–15 dəqiqə
ərzində açıq havada və ya pəncərəsi açıq otaqda yüngül geyimdə hərəkətlərin
icrası orqanizmin möhkəmlənməsinə şərait yaradır. Orqanizmin möhkəmləndirilməsi havanın bədənin nə qədər açıq hissəsi ilə təmasda olmasından
asılıdır. Məsələn, bədənin üz və əl hissələri daim açıq oldu
d ğu üçün soyuq və
isti havaya qarşı o qədər də həssas deyildir. Çünki daim ətraf mühitin temperatu
t r dəyişikliyinə məru
r z qalır və buna uyğunlaşır. Səhər gimnastikası
zaman
a ı ay
a aqy
q alın olmağın da sağlamlaşdırıcı əhəmiyyəti var
a dır. Ay
A aq pəncəsi
altında yerləşən və daxili orqanlarla birb
r aşa əlaqəsi olan mərkəzlər otaq
temp
m eratu
turu və ondan
a bir qədər aşağı temp
m eratu
turlarda ətr
t af mü
mühitin təsirlərinə
qarşı dayanıqlıq əldə edib möhkəmlənir.
Səhər gimnastika kompleksinə təxminən 6–8, nisbətən hazırlıqlı olanlar
üçün isə 8–10 hərəkət daxil edilə bilər. Səhər tezdən icrası yüksək gərginlik
tələb edən hərəkətlər etm
t ək məqsədəuy
u ğun
u hesab
a olun
unmur. Səhər gimn
m astikası
komp
m leksinə dax
a il edilən hərəkətlər yü
yüngül, əlav
a ə gərg
r inliksiz icra olun
unmalıdır.
r
Hər haansı bir hərəkətin maksimal sayda icrasına çalışmaq da dü
d zgün deyildir.
Belə hal saadəcə olaraq yoru
r lmaya səbəb olacaqdır. Lakin yadda saxlamaq
lazımdırr ki, hərəkətlərin az olması da arzuolunan nəticə əldə etməyə imkan
vermir. Bu səbəbdən də hər bir şəxs hərəkətləri, onların icrasının opttimal
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sayını öz əhvali-ru
r hiyyəsinə əsasən müəyyən etməlidir. Burada ən dü
d zgün
göstərici nəbz vurğuları və şəxsi hissiyyatdır. Orqanizmin qızışması və
yüngül tərləmə artıq hərəkətlərin sizin üçün kifa
f yət qədər oldu
d ğuna işarədir.
Səhər gimnastikası kompleksinin aşağıdakı ardıcıllıqla icrası tövsiyə
olunur:
1. Baş-boy
o un əzələ
l lə
l ri üçün hərə
r kə
k tlə
l r;
2. Çiy
i in qurş
r ağı üçün hərə
r kə
k tlə
l r;
3. Gövdə
d əzələ
l lə
l ri üçün hərə
r kə
k tlə
l r;
4. Aşağı ətr
t af
a əzələ
l lə
l ri üçün hərə
r kə
k tlə
l r;
5. Sıçray
a ışlar,
r tullanmalar,
r qaçış;
6. Sa
S ki
k tlə
l şdirici (ə
( zələ
l lə
l ri boşald
l ıcı və tə
t nəf
əffüs)
s hərə
r kə
k tlə
l r.
r
Hərəkətlərin icrası zamanı dü
d zgün tənəff
ffüs xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
Adi halda tənəff
ffüs mərkəzi sinir sistemi tərəfi
f ndən avtomatik olaraq
tənzimlənir. Fiziki hərəkətlərin icrası zamanı orqanizmin oksigenə olan
tələbatı çoxalır, tənəff
ffüs dərinləşir və tezləşir. Bu səbəbdən də hərəkətlərin
icrası zamanı tənəff
ffüsün icra tempinə uyğunlaşdırılmasına şüurlu sürətdə
yiyələnmək lazımdır. Əks halda mürəkkəb stru
r ktu
t rlu hərəkətlərin icrası
zamanı tənəff
ffüs ritmi pozulur, təngnəfə
f slik və tez yoru
r lma meydana çıxır.
Belə halın yaranmaması üçün nəfə
f salma və nəfə
f svermə hərəkətin icrasına
u ğun
uy
u laşdırılır.
r Məsələn, çıxış vəziyy
y ətində – nəfə
f salma; icrada – nəfə
f sverm
r ə;
otu
t rdu
d qda – nəfə
f salma; ç.v. qayıtdıqda – nəfə
f svermə və s. Ümumiyyətlə,
ətrafların gövdədən uzaqlaşdırılması, gövdənin açılması zamanı nəfəsalma;
ətrafl
f arın gövdəyə yaxınlaşdırılması, gövdənin əyilməsi, bükü
k lməsi zamanı
– nəfə
f svermə. Tənəff
ffüsü hər bir sadə hərəkətə uyğunlaşdırmağa eytiyac
yoxdu
d r. Ən əsası ritmik tənəff
ffüsdü
d r.
Y xarıda qeyd olunan qaydalara əməl etməklə müstəqil şəkildə səhər
Yu
gimnastikası komp
m leksi tərt
r ib etmək və onu hər gün yerinə yetirm
r ək olar.
Hər üç-dörd həft
f ədən bir icra etdiyiniz səhər gimnastikası komp
m leksinə yeni
hərəkətlər əlavə etmək lazımdır. İlkin olaraq əşyasız və əşyalarla yerinə yetirilən, aşağıda tövsiyə olunan hərəkətlər komp
m leksindən yararlanmaq olar.
Əşyasız hərəkətlər kompleksi
Bir
i in
i ci komp
m le
l ks
k (ş
( əkil
i 66.
6.):
1. Pəncələr üzərinə qalxmaq, əllər yuxarı-yanlara;
2. Ya
Y nlara əyilmək, əllər baş üzərində;
3. İrəliyə və arxaya əyilmələr (dizlər bükü
k lmür);
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4. Gövdənin dairəvi hərəkətləri;
5. Uzanaraq dayaqda qolların bükü
k lüb
ü -açılması;
6. Otu
t ru
rub-qalxmaq;
7. Ay
A aqların yanlara qaldırılması.

Şəkil 66

İİkin
i ci komp
m le
l ks
k (ş
( əkil
i 67.
7.):
1. Ay
A ağı arxaya ap
a armaqla əlləri yuxarı qaldırmaq;
2. Bükü
k lmüş və dü
d z qolların dairəvi hərəkəti;
3. Gövdənin irəliyə yayvari hərəkəti;
4. Düz ayaqların növbəli olaraq irəli qaldırılması;
5. Uzanaraq arxada dayaqda gövdənin qaldırılması;
6. Dayaqlı otu
t ru
r şdan, uzanaraq dayağa keçid;
7. Kü
K rək üzərində uzanaraq dü
d z ayaqları yuxarı qaldırmaq.
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Şəkil 67

Gimnastika ağacı ilə hərəkətlər kompleksi (şəkil 68.)
1. Gimnastika ağacı ilə dartınma;
2. Gimnastika ağacı ilə yanlara əyilmələr;
3. Gövdənin ağacla birgə dönmələri;
4. Ay
A ağın gimnastika ağacı üzərindən keçirilməsi.
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Şəkil 68

Gimnastika ipi ilə hərəkətlər kompleksi (şəkil 69.)
1. Dördqat qatlanmış gimnastika ipini irəliyə uzanmış əllərlə dartmaq,
pəncələr üzərinə qalxmaq;
2. Gimnastika ipi ilə yanlara əyilmələr;
3. Gimnastika ipi üzərindən ayaqları irəliyə və geriyə keçirməklə irəliyə
əyilmələr;
4. Gimnastika ipinin pəncə altında irəliyə və arxaya ap
a arılması;
5. Gimnastika ipi üzərində du
d raraq otu
t ru
rub-qalxma;
6. Gimnastika ipi ilə müvazinət saxlamaqla irəliyə əyilmə.
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Şəkil 69

İdman növünü seçin
Hal-hazırda Azərb
r aycan Respub
u likası dü
d nyada inkişaf etm
t iş idm
d an ölkəsi
kimi tanınır. Müxtəlifm
f iqyaslı beynəlxalq yarışların Azərb
r aycanda keçirilməsi, Olimpiya Oyunlarında qazanılan qələbələrimiz idmana, onun madditexniki bazasının inkişafı
f na dövlətin göstərdiyi qayğının və siyasətin
nəticəsidir. 2015-cci ildə Bakıda keçirilən Birinci Avropa Oyunları da
Azərb
r aycanın idmanın inkişafı
f sahəsində əldə etdiyi uğurların tanınması və
dəyərləndirilməsinin əlamətidir.
Ölkəmizdə çoxsaylı idman klub
u ları və cəmiyyətlərində minlərlə məktəbli
özünün idman ustalığını artırır, idmanın hər hansı növü üzrə ixtisaslaşır. Hər
bir ümumtəhsil məktəbində ayrı-ayrı idman növləri üzrə bölmələr fə
f aliyyət
göstərir. İstənilən şagird öz arzusundan asılı olaraq bu bölmələrdə idman
növləri üzrə məşğul ola bilər.
İdman növləri ilə məşğələlər bir neçə mərh
r ələdən ibarətdir. İlkin hazırlıq,
təlim-məşq mərh
r ələsi, idman təkm
k illəşməsi mərh
r ələsi, yüksək idman ustalığı
mərhələsi. İdmanla ciddi məşğul olmağı qarşıya məqsəd qoymuş hər biir
şagird bu hazırlıq mərhələlərini keçməlidir. Hər bir mərhələ orta hessabla 1––
3 illik vaxtı əhatə edir və müxtəlif amillərdən asılıdır. Bu amilləər fərdii tallant,
f ziiki inkişaf,
fi
f hərəki qabiliyyətlərin səviyyəsi (sürət, qüvvvə, sürət-güc,
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dözümlülük və s.), növün icra texnikasına yiyələnmə, gün, qida rej
e imlərinə
ciddi əməl olunması və s. ola bilər.
Hər bir idman növü özünün müəyyən xüsusiyyətləri ilə fə
f rqlənir. Bu
xüsusiyyətlərdən asılı olaraq ayrı-ayrı idman növləri ilə ciddi məşğul olmaq,
başqa sözlə, ixtisaslaşmaq məqsədilə məşğələlərə başlamaq vaxtları
müxtəlifd
f ir. Bu səbəbdən də ayrı-ayrı hazırlıq qru
rupları üçün yaş normaları
mövcuddu
d r.
Qruplarda məşğələlər üçün yaş həddi
İlkin hazırlıq Təlim-məşq hazırlığı İdman təkmilləşməsi
Akrobatika
8-10
10-14
14-12
Basketb
t ol,voleybol
10-13
12-17
16-18
Badminton
10-13
12-17
16-18
Boks
12-15
14-17
17-18
Güləş növləri
10-13
12-17
16-18
Həndb
d ol
10-18
12-17
16-18
İdman gimnastikası
8-10
10-14
14-17
Atletika
11-13
13-17
17-18
Üzgüçülük
7-10
7-14
12-17
Atıcılıq idmanı
11-14
13-17
16-18
Stend atıcılığı
14-15
15-17
18
T nnis
Te
7-10
9-15
14-17
Ağırlıqqaldırma
13-14
14-17
17-18
Futb
t ol
10-12
12-17
17-18
Su polosu
10-13
12-17
16-18
Akademik avarçəkmə
10-12
12-17
17-18
V loidman
Ve
12-14
14-17
17-18
İdman növü

Bu yaş normaları uşaq və yeniyetmələrin hərəki qab
a iliyyətlərinin inkişaffının yaş xüsusiyyətlərinə dair elmi məlumatlara əsaslanır. Bu səbəbdən də
sürət, koordinasiya qab
a iliyyəti, eləcə də əyilgənliyi yaxşı inkişaf edən kiçikyaşlı məkt
k əblilərin idm
d an
a gimnastikası, üzgüçülük
ü , suy
u atu
t llan
a ma, tennis və s.
ilə ixtisaslaşması tövsiyə olunur.
Sürət, sürət-güc, qüvvə qab
a iliyyətinin inkişafı
f üstü
t nlük təşkil edən yeniyetmələrin atletika növləri, voleybol, idman təkmüb
ü arizliyi, basketb
t ol kimi
növlərdə ixtisaslaşması daha uğurlu hesab
a oluna bilər.
Birr qədər yaşlı yeniyetm
t ələr avar
a çəkm
k ə, boks, veloidm
d an
a , ağırlıqqaldırm
r a
kimi növləərdə məşğələlərə başlaya bilərlər.
Ümiid ettmək olar ki, hər bir yeniyetmə özünün hazırlıq və hərəki qab
a iliyyətllərrinə müvafi
f q idman növü seçərək özünə sağlam həyat tərzini təəmin
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edəcəkdir. Hər bir yeniyetmə bilməlidir ki, istənilən idman növündə uğur
əldə edilməsinin ilk şərti özünün ümumi fi
f ziki hazırlığını artırmaqdır.
Bununla yanaşı, istənilən halda hər bir məktəbli müəyyən hərəkət kompleksindən istifa
f də etməklə özünün fi
f ziki hazırlığının səviyyəsini yoxlaya
bilər.
Fiziki hazırlıq – hərəki vərdişlərin fo
f rmalaşması və hərəki qabiliyyətlərin inkişafı
f prosesi olub
u , insanın peşə və idman fə
f aliyyəti üçün zəru
r ri amildir. Hər bir şagirdin fi
f ziki hazırlığı hərəki qab
a iliyyətlərin – qü
q vvənin, sürətin,
sürət-gücün, dözümlülüyün, çeviklik və əyilgənliyin səviyyəsi ilə müəyyən
olunur.
Fiziki hazırlığın artırılması hərəkətlərdən məqsədyönlü və planlı istifa
f dəyə əsaslanmalıdır. Hər bir məşğələ konkret məqsəd daşımalı, inkişaf etdiriləcək əzələ qru
rupları, hərəkətlər, onların icra ardıcıllığı əvvəlcədən müəyyən
olunmalıdır. Bütün müstəqil məşğələlər, o cümlədən bölmələrdə aparılan
məşğələlər qızışdırıcı hərəkətlərdən başlamalıdır. Orqanizmi qızışdırmağın
əsas məqsədi onu məşq prosesində yerinə yetiriləcək əsas fi
f ziki yükün
icrasına hazırlamaqdır.
Orqanizmin qızışdırılmasına yönəlmiş hərəkətlərin köməyi ilə oynaqlar,
oynaq-bağ ap
a aratı, vətərlər, əzələlər əsas fi
f ziki yükə hazırlaşdırılır, onların
elastikliyi ar
artır,
r oynaqlar
a ın mü
m təhərr
r ikliyi yü
yüksəlir.
r Bütü
tün bun
u lar
a məşq zaman
a ı
kəskin və sürətli hərəkətləri yerinə yetirərk
r ən zədələnmələrin baş verm
r əsinin
qarşısını alır.
Qızışdırıcı hərəkətlər birb
r aşa icraya məsul olan, yuxarıda sadaladığımız
işçi üzvlərlə yanaşı, mərkəzi sinir sistemini fəallaşdırır, funksional orqanların
hazırlıq vəziyyətini yüksəldir. Xüsusiyyətinə görə qızışdırıcı hərəkətlər iki
qru
rupa bölünür: ümumi və idman.
Adi qızışdırma özü iki qrup hərəkətlərdən ibarət olur. Birinci qrup
hərəkətlər orqanizmə hərtərəfl
f i təsir göstərən, orta intensivlikli qaçış, gimnastika, oyun hərəkətlərindən ibarətdir. İkinci qru
rupa stru
r ktu
t r cəhətdən əsas
hərəkətə yaxın olan xüsusi hazırlayıcı hərəkətlər daxildir.
İdman qızışdırması – adi qızışmadan fə
f rqli olaraq, üç hissədən ibarətdir.
Birinci hissəyə daxil olan hərəkətlər oynaq, bağ, vətər, əzələ, ürək-damar və
tənəff
ffüs sistemlərini qarşıdakı əsas işə hazırlamaq fu
f nksiyasını yerinə yetirir.
İkinci qru
rup hərəkətlərə daha çox orta intensivlikli qaçış daxildir. Bu zamann
ürək vurğularının sayı 120–140 vur/dəq. arasında olmalıdır. Üçünncü qrupp
hərəkətlərə isə adi qızışdırmada olduğu kimi əsas hərəkətləərlə strukktur
uyğunluğuna malik olan xüsusi hazırlayıcı hərəkətlər daxildir. Qızışdırmanın
məzmun və davamiyyəti qarşıdakı fi
f ziki yükün xüsusiyyyətindən, ilin
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f slindən, iqlim şəraitindən və məşğələnin vaxtından, keçirilmə yerindən
fə
asılıdır. Qızışdırma, adətən, 5–6 dəqiqəlik orta intensivlikli qaçışla başlayır.
Sonra isə qol, ayaq, gövdə üçün müxtəlif hərəkətlər icra edilir.
Aşağıdakı hərəkətlər ümumi və idman qızışdırması üçün tövsiyə olunur.
Qollar üçün hərə
r kə
k tlə
l r:
– qolların yanlardan yuxarıya qaldırılması və endirilməsi – 10 dəfə
f ;
– qolların irəlidən arxaya qaldırılması və endirilməsi – 10 dəfə
f ;
– qolların irəliyə və arxaya dairəvi hərəkəti – 10 dəfə
f .
Gövdə
d üçün hərə
r kə
k tlə
l r:
– ayaqların üfü
f qi vəziyyətə qədər qaldırılması – 8 dəfə
f ;
– ayaqların başa holaylandırma hərəkəti – 6–8 dəfə
f ;
– uzanmış vəziyyətdən ayaqların qaldırılması və endirilməsi – 6–8 dəfə
f .
Ayaqlar üçün hərə
A
r kə
k tlə
l r:
– otu
t ru
rub-qalxma – 10–12 dəfə
f ;
– bir ayaq üzərində otu
t ru
rub-qalxma – 6 dəfə
f ;
– ayaqlar geniş otu
t ru
r şda bədənin ağırlığının bir ayaqdan digərinə keçirilməsi – 6–8 dəfə
f .
Qızışdırm
r aya ayrılan ümumi vaxt 20–25 dəqiqədir. Hərəkətlərin icrasının
sonunda nəbz vurğusu 140–150 vur/dəq. artıq olmamalıdır. Əsas məşqin
başlanmasına bir dəqiqə qalmış nəbz vurğusu 110–115 vur/
r dəq. ola bilər.
18. FİZİKİ HAZIRLIĞINIZI ARTIRIN
Fiziki hazırlıq – hərəki vərdişlərin və ayrı-ayrı hərəki qabiliyyətlərin
məcmusundan ibarətdir. Kifa
f yət qədər fi
f ziki hazırlığa malik olmayan yeniyetmənin hər hansı idman növündə yüksək nəticə əldə etməsi mümkü
k n deyil.
Fiziki hazırlıq bütü
t n idman növlərində ixtisaslaşmanın baza hazırlığı hesab
a
olunur.
Qüvvə qabiliyyəti bütü
t n hərəki qab
a iliyyətlərin inkişaf etdirilməsi üçün
mühüm amildir. Qüvvə insanın əzələ qüvvəsi hesabına xarici müqaviməti
dəf etmək və ona qarşı dayanmaq qab
a iliyyəti kimi dəyərləndirilir. İdmanda
təzahhür fo
f rmasından asılı olaraq qüvvə növləri çoxdu
d r. Lakin fi
f ziki hazırlıq
nöqteyyi-nəəzərindən ümumi və nisbi qüvvə anlayışları mövcuddu
d r.
Mütləq qüvvə öz bədəninin çəkisindən asılı olmayaraq, şagirdin dəf edə
bildiyyi xarici müqavimətin maksimal çəkisidir.
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Nisbi qüvvə şagirdin dəf etdiyi xarici müqavimət göstəricisinin onun
bədən çəkisinə nisbətidir. Yəni dəf olunan göstəricinin şagirdin hər bir kiloqram bədən çəkisinə düşən miqdarıdır. Əgər iki şagirdin maksimal qüvvə
göstəricisi 65 kiloqramdırsa, onlarda nisbi qüvvə göstəricisi bədən çəkisi
nisbətən az olan şagirddə yüksək olacaqdır. Qüvvə qabiliyyətinin inkişafı
f
üçün oğlanlarda 13–14 yaşdan 17–18 yaşa kimi əlverişli dövr hesab
a olunur.
Qızlarda isə 11–12 yaşdan 15–16 yaşa qədər olan dövr qü
q vvənin inişafı
f üçün
daha əlverişli sayılır. Qüvvənin inkişafı
f üçün müxtəlif hərəkətlərdən istifa
f də
etmək mümkü
k ndü
d r. Bütü
t n bu hərəkətlərin yalnız bir xüsusiyyəti vardır: hər
hansı müqavimətin (özünün çəkisi, hantel, rezin amortizator, trenaj
a orlarda
ağırlıq, ştanq və s.) dəf olunması.
Qüvvə qabiliyyətinin inkişafı
f üçün aşağıdakı qaydalara mütləq əməl
olumalıdır:
1) hərəkətlərin kifa
f yət qədər davamlı vaxt (ən azı 3–4 həft
f ə) ərzində
yerinə yetirilməsi;
2) hər dəfə
f 3–4 qru
rup əzələnin “işlənməsi”;
3) müqavimətin həcmi (ağırlıq, çəki) hər bir kəs üçün fə
f rdi seçilməsi;
4) maksimal çəkinin bədən çəkisindən 60–70% artıq olmaması;
5) hərəkətlərin təkrar icra sayının əzələnin kifa
f yət qədər yoru
r lması üçün
yetərli olması;
6) hərəkətlərin bir yaxınlaşmada deyil, bir neçə yaxınlaşmada, seriyalarla
yerinə yetirilməsi;
7) yalnız sinergist əzələlərin deyil, antaqonist əzələlərin də məşq etdirilməsi.
Bu, daha mütənasib əzələ sistemi (bədən quruluşu) fo
f rmalaşdırmağa
imkan verəcəkdir.
Bir neçə qr
qrup əzələlər inkişaf etdirildikdən sonra digər qr
qrup əzələlər məşq
etdirilir. Qüvvə istiqamətli məşqlərdə ilk vaxtlar passiv,
v qeyri-fə
f al istirahətə
üstü
t nlük verilir. Sonra yaxınlaşmalar və seriyalararası əzələlərin boşaldılması
və əyilgənlik üçün hərəkətlər yerinə yetirilir.
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Qüvvə qabiliyyətinin inkişafı üçün hərəkətlər kompleksi

1. Stulda
d oturubb dirs
r əkklərii budda dirə
r mək.
k Dirsəkl
kləri budd
ddan qald
ldırm
r ada
d n bilə
ləyi açıb-bükm
k ək.
k

2. Ay
A aqlar çiy
i in enində
d aralı
duruş, əllər hantellə çiy
i in
səviy
iyyəsində
d . Qolları yuxarı
qald
l ırıb-endirmək.
k

3. Day
a anmış, stuld
lda oturmuş, ska
k myada
d uzanmış vəziy
iyyətlərd
rdə hantel
çiy
i in səviy
iyyəsində
d . Qolları növbəli
olaraq bükü
k b-açmaq.

4. Mü
Müxtə
t lif
i çıxış vəziy
iyyətlə
l rində
d qolları bükü
k baçmaq.

6. Ayaqlarr bir yerd
rdə, qollar yanlard
rda. Ha
H ntelləri çiyin üzərinə yaxınlaşdırmaq və ç.v.
v qayıtm
tmaq.

5. Ay
A aqlar çiy
i in enində
d aralı,
əllər hantellə baş üz
ü ərində
d .
Qolu dirs
r əkd
kdən bükə
k rək baş
arx
r asına endirmək və çıxış
vəziy
iyyətinə (ç
( .v.
v ) qay
a ıtm
t aq.

7. A
Ayyaqla
l r çiy
i in enində
d ara
r lı, qoll
lar aşağıda
d . Düz
ü qolları yanlarr
d n baş üz
da
ü ərinə qald
ldırm
r aq və ç.v.
v
qay
a ıtm
t aq.
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8. Ay
A aqlar çiy
i in enində
d aralı,
qoollar aşağıda
d . Qolları yux
u arı qaldırıb arx
r ay
a a əy
ə ilmək,
k
ç.vv. qay
a ıtm
t aq.

9. Ay
A aqlar çiy
i in eninddə aralı,
qollar üf
üfüqi vəziy
iyyətddə irəlidə
d . Düz
ü qolları yanlara
açmaq və ç.v.
v qay
a ıtm
t aq.

10. Ay
A aqlar çiy
i in enində aralı, qollar aşağıda
d . Qolları irə
r liy
i ə və
arx
r ay
a a geniş amp
m litudada
d fı
f rlatm
t aq.

11. Ay
A aqlar çiy
i in enində
d aralı, qolla
l r aşağ
a ıda
d . Düz
ü qolla
l rı
geniş amp
m lituda
d da
d aşağıda
d n
arx
r ay
a a ap
a arm
r aq, gövdə
d ni dü
düz
sax
a lamaq və ç.v.
v qay
a ıtm
t aq.

12. Ayaqlar çiy
i in enində
d
aralı, gövdə
d azacıq irəliy
i ə
ə ilm
əy
l iş. Qolların qaçışda
d old ğu ki
du
k mi geniş
i amp
m lituda
d lı
hərə
r kəti.

14. Ay
A aqlar çiy
i in enində
d aralı,
qollar aşağıda
da, gövdə
d irə
r liy
i ə əy
ə ilmiş. Düz
ü qollaarın irəliy
i ə-arx
r ay
a a
geniş amp
m lituddada
d hərə
r kə
k ti.
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13. Ay
A aqlar çiy
i in enində
d aralı,
qollar aşağıdda. Gövdə
d irəli əy
ə ilmiş
i . Qolları irrəliy
i ə-y
- ux
u arı qald
l ırmaq və ç.v.
v qaayıtm
t aq.

15. Ay
A aqlar çiy
i in enində
d aralıı, qollar aşağğıda,
gövdə
d irə
r liy
i ə əy
ə ilm
l iş
i . Düz
ü qoolları böyük amplituda
d ilə
l yanlara qald
l ırıb-enndirmək.

6. Sk
Skamy
m adda uzanmaq, qolllar yanllard
rda. Düz
ü
qolların yanlard
rdan yux
u arıy
ı a-aşağıy
ı a hərə
r kə
k ti.

17. Sk
Skamy
m ada
d uzanmaq, qollar budlard
rda. Düz
ü
qolları baş arx
r asına ap
a armaq və ç.v.
v qay
a ıtm
t aq.

18. Üz
Ü ü üs
ü tə
t ska
k my
m ada
d uz
u anmaq, qolla
l r aşağ
a ıda
d .
Qoll
lları yanla
l ra
r -y
- ux
u arıy
ı a açmaq və
v ç.v.
v qay
a ıtm
t aq.

19. Ay
A aqla
l r çiy
i in enində
d ara
r lı, qoll
llar yux
u arıda
d və
v
ya irə
r lidə
d . Gövdə
d ni irə
r liy
i ə əy
ə mək və ç.v.
v qay
a ıtt
maq.

20. Ay
A aqlar çiy
i in enində
d
ara
r lı, qolla
l r yux
u arıda
d . Gövd nin yanla
də
l ra böy
ö ük amp
m lituda
d da
d əy
ə ilm
l ələ
l ri.

22. Ay
A aqla
l r çiy
i in enindən aralı, qolla
l r yanlard
rda. Sa
Sağ əl sol ay
a aqa,
a
sol əl arx
r ay
a a-y
- ux
u arı,
irə
r liy
i ə əy
ə ilm
l ək,
k sol əl
sağ ay
a ağa, sağ əl arxay
a a-y
- ux
u arıy
ı a, dü
düzəlmək.
k

21. Ayaqllar çiiyin eniinddən
aralı, qollar yuxarıda
d .
Gövdə
d ni irəliy
i ə sol ay
a a-ğ , sağ
ğa
a ay
a ağ
ağa, dü
düz aşağ
a ı-ya növbəli əy
ə mək.
k Ay
A aqı
dizdə
di
d n bükm
k əmək.
k

23. Ay
A aqla
l r çiy
i in enində
də
ara
r lı, qoll
llar yux
u arıda
d . Ha
H nt llə
te
l r baş arx
r asında
d , böy
ö ükk
amp
m li
l tu
t da
d ilə
l ir
irəli
liyə əy
ə ilm
l əkk.
H ntellə
Ha
l ri ay
a aqla
l r ara
r sınd n arx
da
r ay
a a ap
a arm
r aq,
q dü
düzəl rə
lə
r k ç.v.
v qay
a ıtm
t aq.
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24. Ay
A aqlar bir yerd
rdə,
qollar yuxarıda
d . İr
İ əli
əyilmək dü
düz qolları arxay
a a-y
- ux
u arıy
ı a ap
a arm
r aq.
Böy
ö ük amp
m lituda
d ilə
l icra
etm
t ək.
k

25. Ay
A aqlar çiy
iyin enində
d n
aralı, qollar aşağğıda
d . Gövdə
d
üfüqi vəziy
üf
iyyətə qədə
d r əy
ə ilir,
r
qollar yanlard
rda. Gövdə
d nin
sola və sağa böy
öyük am plitud da
da
d dö
d nmələ
l ri.

26. Ay
A aqlar çiy
i in enində
d
aralı, qollar yuxarıda
d .
Gövdə
d nin sağa və sola
böy
ö ük amp
m lituda
d da
d da
d irəvi hərə
r kə
k ti.

28. Döşəmədə
d oturmaq, ay
a aqlar aralı,
hantellər çiy
i in üz
ü ərində
d . Ya
Y nlara əy
ə ilmələr,
r
əllə
l r yux
u arıda
d .

30. Sk
Skamy
m ada
d otu
t rub, ay
a aqla
l rla
l da
dayağ
ağa is
i tinad
etm
t ək,
k hantellə
l r baş arx
r asında
d arx
r ay
a a əy
ə ilm
l ək,
k
hantellə
l rlə
l dö
döşəməy
ə ə to
toxunmaq, ç.v.
v qay
a ıtm
t aq.
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27. Diz
i lər üsstə oturuş,
qollar yux
u arıdda. Gövdə
d nin yanlara əəyyilm
l ələ
l ri.

29. Döşəmədə
d arx
r ası üstə
t uzanmaq, hantellə
l r
düz qolla
dü
l rd
rda başın arx
r asında
d . Gövdə
d ni qald
ldıraraq böy
ö ük amp
m lituda
d da
d irəli əy
ə ilmək.
k Diz
i ləri
bükm
k ək olm
l az.

31. Budlar ska
k my
m a üz
ü ərində
d , ayaqlaar arx
r adda
dayaqda
da
d , hantel baş arx
r asında
da. Gövdəni arx
rxaya
qald
l ırmaq və irə
r liy
i ə əy
ə ilm
l əkk və ç.v. qayıtmaq.

32. Ay
A aqlar çiy
i in enində
d aralı, hantellə
l r çiy
i inl rdə
lə
d . Dərində
d n oturub-qalx
l maq.

34. Bir ay
a aqla 6–
6 8 sm-lik
dayaq üz
ü ərinə qalx
l maq, di
dgər ay
a aqı yuxarı qaldırmaq. Pəncə üz
ü ərində
d
yay
a vari hərə
r kə
k t.

33. Ay
A aqlar bir yerd
rdə,
hantellə
l r çiy
i inlə
l rd
rdə. Pəncənin ön hissəsində
d yay
a vari hərə
r kə
k t.

35. Ay
A aqla
l r bir yerd
rdə, qolla
l r aşağ
a ıda
d . Tə
T k və cüt
aayaq üz
ü ərində
d sıçray
a ışlar.
r

36. Ay
A aqlar bir yerd
rdə, qollar aşağıda
d . Ye
Y rində
d
tullanmalar,
r ay
a aqlar və qollar yanlara.

37. Ay
A aqlar çiy
i in enində
d aralı, hantellə
l r çiy
i inl rd
lə
rdə. Dərin oturuşda
d n mümkü
k n qədə
d r yux
u arıy
ı a
tullanmaq.

38. Ayaqlaar bir yerd
rdə, qollar arx
r ada
d . So
S l (s
( ağ)
ğ
ayaqla hücum addımı, qollar yuxarıda
d . Ç.v.
v
qaayyıtm
tmaq.

39. Ay
A aqlar çiiyin eniinddə arallı, qolllar irəlidə
d .
S l (s
So
( ağ)
ğ ay
a aq üz
ü ərinə oturuş, qollar yux
u arııda.
Gövdə
d dü
düz tutulur.
r
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Hərəkətlər elə seçilməlidir ki, mü
m xtəlif əzələ qr
qrupları növbəli olaraq məşq
etdirilsin. Məsələn, əvvəlcə qol, çiyin sonra ayaq, daha sonra isə kü
k rək və
qarın əzələləri üçün hərəkətlər verilir. Bu zaman çalışmaq lazımdır ki,
bədənin hər iki tərəf əzələləri simmetrik olaraq eyni həcmdə yüklənsin.
Hərəkətlərin icrası zamanı dü
d zgün nəfə
f salmaya yiyələnmək oldu
d qca zər ridir. Nəfə
ru
f si həddən artıq saxlamaq və gücənməyə yol vermək olmaz. Eyni
zamanda qüvvə hərəkətlərinin icrasından əvvəl çox dərindən nəfə
f s almağa
ehtiyac yoxdu
d r. Bu damardaxili təzyiqin və qarın əzələsi zəif olanlarda əzələ
yırtığının yaranmasına səbəb ola bilər.
19. SÜRƏT QABİLİYYƏTİ
Sür
ü ət qab
a iliyyətinin çeviklik, sür
ü ət-güc, dözümlülük hərəki qab
a iliyyətlərlə
sıx əlaqəsi vardır. Bu anlayış insanın hər hansı hərəki fə
f aliyyəti, onun icra
şəraitinin verdiyi minimal vaxt ərzində yerinə yetirmək imkanı kimi dəyərləndirilir. Sürət kompleks hərəki qab
a iliyyətdir və onun tərkib komponentləri
hərəkət reaksiyasının sürəti, tək hərəkətin icra sürəti və hərəkətin icra tempindən (tezliyi) ibarətdir. Sürət qab
a iliyyəti 10–14 yaş arası daha intensiv inkişaf edir, lakin sonrakı yaş dövrlərində onun inkişaf temp
m i aşağı dü
d şür. Sürətin
inkişafı
f üçün bu tərkib komponentlərin hər biri inkişaf etdirilməlidir. Sürətin
inkişaf etdirilməsi üçün hərəkətlərin icrası zamanı aşağıdakılar nəzərə alınır.
1. İstə
tənilən
ə hər
ərəkət şag
a ir
irdin haz
a ır
ırda mal
a ik
i oldu
duğu mak
a sim
i al
a te
t zlik
ikdə icr
cra olu
lunur.
2. Hərəkətlər yoru
r lma yaratmayan qısa məsafə
f kəsiklərində 20–35 metr
məsafə
f də icra olunur.
3. Hərəkətlərin təkrar icrası orqanizmin bərpası fonunda yerinə yetirilir.
4. Hərəkətin icra üsulunun (texnika) dü
d zgün olmasına çalışılır.
Sürət qab
a iliyyətini artırmaq üçün aşağıdakı hərəkətlərdən istifa
f də etmək
tövsiyə olunur.
H rə
Hə
r kə
k ti
tin reaks
k iy
i a te
tezli
liyi üçün:
1. Müxtəlif çıxış vəziyyətlərindən startlar;
2. Müxtəlif intervallı siqnallarla startlar;
3. Kü
K rəyi qaçış istiqamətinə du
d ru
r şdan startlar;
4. Bir-birindən eyni məsafə
f də müxtəlif start vəziyyətlərindən startlar;
5. Maili qaçış yolunda startlar.
H rə
Hə
r kə
k t te
tezli
liyi üçün:
1. Nişanlanmış yolda qaçış;
2. Əllərlə dayaqda yerində qaçış;
3. Əllərlə dayaqda vaxt vahidində qaçış hərəkətləri (məsəələn, 30 saniyə
ərzində neçə qaçış addımı və s.);
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4. Nişanlanmış yolda tək (sağ və sol) ayaq üzərində hər bir nişana toxunmaqla vaxta qaçış;
5. Divardan 15–20 sm aralıda duraraq vaxt vahidi ərzində bir nöqtəyə
ayaqların ucu ilə toxunmaq.
M ks
Ma
k im
i al sürə
r t üçün:
1. Məsafə
f güzəştləri ilə startlar – 30 m;
2. Maili qaçış yolunda sürətlənmələr, startlar;
3. Qısa mərhələli estafe
f tlər;
4. Sağ və sol ayaq üzərində 30 m vaxta qaçışlar;
5. Daha sürətli yoldaşı ilə qoşquda qaçış;
6. Məkik (2x10, 3x10, 4x10) qaçışı.

20. SÜRƏT-GÜC QABİLİYYƏTİ
Sür
ü ət-güc qab
a iliyyəti hərəkətin icrasının keyfi
f yyət göstəricisi kimi sür
ü ətlə
qüvvə təzahürü
r tələb edən hərəki fə
f aliyyətlərdə özünü büru
r zə verir. Bu hərəkətlərə misal olaraq, qaçaraq uzunluğa, hündü
d rlüyə tu
t llanma, topatma və s.
göstərmək olar.
Sürət-güc qab
a iliyyəti sürət, çeviklik və qüvvə hazırlığı ilə sıx əlaqəlidir.
Bu qab
a iliyyətin inkişafı
f üçün hərəkətlər bir məşğələdə 2–5 seriyada yerinə
yetirilir. Bir seriyada 6–10 hərəkət olur
u . Bu məqsədlə tək və cüt ay
a aq üzərində
müxtəlif tu
t llanmalar, gimnastika ipi ilə tu
t llanma, atmalardan istifa
f də olunur.
Aşşağğıdda göstəəriləən həərəəkəətləərddən siz sürəət-ggüc qaabbiliyyyətinizin art
r ırılmassı
üçün istifa
f də edə bilərsiniz.
1. Ye
Y rindən uzunluğa tu
t llanmalar.
2. Tək ayaq üzərində (sağ və sol) 15–20 m qaçış.
3. Gimnastika ipi ilə sıçrayış hərəkətləri.
4. Tək və cüt ayaqla müxtəlif maneələr üzərindən sıçrayışla keçərək
müəyyən məsafə
f ni (məs.: 20–25 m) qət etmək.
5. Hündürdən (məsələn, gimnastika keçisi) tullanıb, dərhal hündürlüyə
və ya uzunluğa tu
t llanmaq.
6. Ye
Y rindən iki ayağın təkanı ilə hündü
d rlüyə tu
t llanmaq.
7. Müxtəlif çəkili topların uzağa atılması.
8.. Topların itələnməsi, atılması.
9. Topların baş üzərindən arxaya atılması.
10. Uzanaraq dayaqda hər iki əlin təkanı ilə dayaqdan ayrılmaq, əlləri birbirinə vurmaq.
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21. ÇEVİKLİK QABİLİYYƏTİ
13–15 yaş dövrü
r ndə çeviklik qab
a iliyyətinin inkişafı
f üçün kifa
f yət qədər
imkanlar mövcuddu
d r.
Çevikl
k ik – mü
mürəkk
k əb hərəki fə
f aliyy
y əti optimal idar
a ə etm
t ək və tənzimləmək
qab
a iliyyətidir. Başqa sözlə, yeni hərəkəti tez və asan mənimsəmək, hərəkəti
şüurlu icra etmək, dəyişən icra şəraitinə müvafi
f q hərəki fə
f aliyyətini yenidən
qurmaq və optimal qərar qəbul etmək bacarığıdır. Çeviklik yuxarıda qeyd
olunan tələblərə cavab
a verən hərəki qab
a iliyyət olub
u bir neçə tərkib komponentinə görə qiymətləndirilir. Bunlardan biri hərəkətin koordinasiya çevikliyidir. Hərəkət nə qədər müəkkəb, stru
r ktu
t r cəhətdən çətindirsə, onun icrası da
bir o qədər çox diqqət, bu hərəkətin icrasını həyata keçirən mərkəzi sinir sistemi, dayaq-hərəkət ap
a aratının yüksək fə
f aliyyətini tələb edir. Məsələn, qaçaraq gimn
m astika keçisi üzərindən day
a aqlı tu
t llan
anman
a ı icra etm
t ək. Bur
u ada hər bir
hərəkət fa
f zası müəyyən ardıcıllıqla icra olunmalıdır. Burada yalnız ardıcıllıq
deyil, eyni zamanda fa
f zaların icrasında mü
m əyyən dəqiqlik tələb olunu
n r. Çün
ünki
qaçış məsafə
f si, xü
x susən təkan
a fa
f zası dəqiq icra olun
unmazsa, əllərlə day
a aq dü
d zgün
yerinə yetirilməyəcək və hərəkətin tamlığı pozulacaqdır. Bu çevikliyin ikinci
komp
m onentidir.
r Hərəkət onu
nun fa
f zalar
a ı tələb olun
u an
a dəqiqliklə icra olun
u malıdır.
Hərəkətin tam uğur
u la yerinə yetirilməsi onu
nun ay
a rı-ay
a rı fa
f zalar
a ının optimal
vaxtda icrasını tələb edir. Bu da hərəkətin ümumi ahəngini, axıcılığını
müəyyənləşdirir, ona estetik gözəllik verir. Bu, yəni icra vaxtı çevikliyin
üçüncü komponenti hesab
a olunur. İstənilən, bizə tanış, mürəkkəb bir hərəkətin icrası zamanı biz şüuraltı olaraq həmin hərəkətin icrasını təsəvvür edirik və təsəvvürümüzdə olan modelə uyyğun icra gözləyyirik. Hərəkətin hər
hansı fa
f zasında olan ani gecikmə onun icra gözəlliyini pozur, estetikliyinə
xələl gətirir, nəticə gözlənilən kimi olmur. Belə halda hesab
a olunur ki, çeviklik qab
a iliyyəti tələb olunan səviyyədə və onun inkişafı
f na zəru
r rət verir. Çeviklik qab
a iliyyəti bəzən hərəki çeviklik də adlan
a dırılır.
r Çeviklik qab
a iliyyətinin
yüksək olması:
– yeni hərəkəti asan mənimsəməyə;
– psixi proseslərin yaddaş, təfə
f kkü
k r, təsəvvür, hərəkətin və şəraitin qavranılmasına;
– hərəkətin icra texnikasını təsəvvür etmək, idman oyun növlərində taktiki fə
f aliyyəti həyata keçirmək, təkmübarizlik növlərində taktiki
f aliyyəti ani olaraq dəyişdirməyə;
fə
– fi
f ziki hazırlıq potensialını daha qənaətlə sərf etməyə imkan veerir.
Çeviklik ümumi və xüsusi olmaqla iki yerə bölünür. Üm
mumi çevikklik
insanın müxtəlif hərəki fə
f aliyyətin idarə olunması və tənnzimləənməsinə
hazırlığı kimi dəyərləndirilir.
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Xüsusi çeviklik – hər hansı ixtisas sahəsində (məsələn, basketb
t olçunun,
cüdoçunun, sprintin çevikliyi) hərəki fə
f aliyyətin idarə olunması və tənzimlənməsi qab
a iliyyətidir.
Çevikliyin ink
n işafı
f yaş dövrü
ründən asılı olar
a aq mü
müxtəlifd
f ir.
r Ümu
mumi çeviklik
məkt
k əbdə fi
f ziki tərb
r iyə dərslərində istifa
f dəsi nəzərdə tu
t tu
t lan
a hərəkətlərin köməyi ilə inkişaf etdirilə bilər.
r Xüsusi çeviklik isə idm
d an
a bölmələrində və şagirdin məşğul oldu
d ğu idm
d an
a növün
ü ə aid hərəkətlərin köməyi ilə inkişaf etdirilir.
r
Çevikliyin ink
n işafı
f üçün
ü 7–9 və 9–13 yaş dövr
v ləri ən əlverişli vax
a t hesab
a olun
unur.
Aşağıdakı hərəkətlər komp
m leksi çeviklik qab
a iliyyətinin inkişafı
f üçün tövsiyə olunur:
– topla yerdəyişmələr, estafe
f tlər, oyunlar;
– istiqaməti dəyişməklə qaçışlar;
– sürəti və istiqaməti dəyişməklə, süni və təbii maneələri keçməklə qaçış;
– topla və topsuz məkik qaçışları;
– müxtəlif çəkili topların hədəfə
f atılması;
– hərəkət reaksiyası və sürət üçün hərəkətlər;
– nişanlanmış sahələrdə istiqaməti dəyişməklə sıçrayışlar, qaçışlar;
– topla icra olunan, müxtəlif hərəkətlər;
– oyun hərəkətləri iki hücumçu bir müdafi
f əçiyə qarşı, üç hücumçu bir
müdafi
f əçiyə qarşı, iki hücumçu iki müdafi
f əçiyə qarşı və s.;
– məkik qaçışları;
– maneələr və sədləri sıçramaqla qaçış;
– mayallaq aşmaq, fı
f rlanmaq, dönmələrlə icra olunan gimnastika hərəkətləri;
– akrobatik hərəkətlər;
– gimnastika körp
r üsündən tu
t llanaraq icra olunan müxtəlif hərəkətlər;
– gimnastik hərəkətlərdən ibarət estafe
f tlər, oyunlar.
22. ƏYİLGƏNLİK QABİLİYYƏTİ
Əyilgənlik insanın dayaq-hərəkət ap
a aratının morfo
f fu
f nksional xüsusiyyəti
olub
u , hərəkətlərin mümkü
k n olan geniş amplitu
t da ilə icrası qab
a iliyyətidir.
Əyilgənliyin iki növü vardır: fə
f al və qeyri-fə
f al. Fəal əyilgənlikdə hərəkətlər idmançının əzələ gücü hesab
a ına geniş amplitu
t dada icra olunur. Qeyrif al əyilgənlikdə hərəkət kənar dartma qüvvəsi hesab
fə
a ına geniş amplitu
t da ilə
icra olunur. Əyilgənlik təzahür fo
f rmasına görə dinamik və statik ola bilər.
Dinamik əyilgənlik hərəkətlərin icrası, statik əyilgənlik isə bədənin vəziyyətlərrində təzahür edir.
Əyyilgənliyin inkişafı
f bir sıra amillərlə təyin olunur. Onlardan ən əsası
anatomik (əzələlərin, oynaq və bağların fo
f rm
r ası və stru
r ktu
t ru
r , onların elastikliyi, antaqonist əzələlərin gərginliyi və boşalması) amildir.
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Əyilgənliyin təzahürü
r insanı əhatə edən xarici mühitdən: havanın temperatu
t ru
r ndan, günün vaxtından, qızışdırıcı hərəkətlərdən və s. asılıdır. Adətən,
günün səhər vaxtlarında əyilgənlik az, axşam vaxtlarında isə xeyli yüksəkdir.
20–30º C-də əyilgənlik 5–10º C-də oldu
d ğundan xeyli yüksəkdir.
Orqanizmin fu
f nksional vəziyyəti də əyilgənliyə təsir göstərir. Yo
Y ru
r lma
f al əyilgənliyə mənfi
fə
f təsir göstərir, lakin qeyri-fə
f al əyilgənliyin yaxşılaşmasına şərait yaradır.
İnsanın yaşı və cinsi də əyilgənlik göstəricisinə təsir göstərir. Ya
Y şlandıqca
xüsusi məşğələlər olmadan əyilgənlik pisləşir. Qadınlarda əyilgənlik kişilərə
nisbətən yüksəkdir. 10–12 yaşda əyilgənlik intensiv olaraq yaxşılaşır. 11–14
yaş dövrü
r əyilgənliyin təkmilləşməsi üçün optimal hesab
a olunur.
Əyilgənliyin inkişafı
f üçün
ü maksimal, geniş amp
m litu
t da ilə icra edilən əzələ,
oynaq-bağ aparatını dartmağa yönəlmiş hərəkət komplekslərindən istifa
f də
olunur. Həmin hərəkətlər də icra xüsusiyyətlərinə görə fə
f al və qeyri-fə
f al
qru
ruplara bölünür. Eyni zamanda əyilgənliyin inkişafı
f na yönəlmiş statik hərəkətlərdən də istifa
f də olunur ki, bu hərəkətlər də oynaq, ətraf və gövdənin
müəyyən maksimal statik vəziyyətini 6–10 saniyə saxlamağa xidmət edir.
Əyilgənlik üçün istifa
f də edilən hərəkətlərin icra ardıcıllığı qüvvə və əzələlərin boşaldılması istiqamətli hərəkətlərlə növbələşməlidir. Bu, qüvvəni,
əzələlərin elastikliyini art
r ırm
r aqla yanaşı, əzələ-bağ ap
a aratını möhkəmləndirir.
23. DÖZÜMLÜLÜK QABİLİYYƏTİ
Dözümlülük anlayışı hər hansı bir işin uzunmüddətli icrasını yerinə yetirməkk qabbiliyyətti kimii başa düşüülür. Dözüümllülüyüün süürətt, qüüvvə, sttattik, dinamik, koordinasiya və s. kimi növləri mövcuddu
d r.
Ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri üçün tətb
t iqi əhəmiyyət kəsb edən
ümumi və xüsusi dözümlülükdü
d r.
Ümumi dözümlülük – aşağı intensivlikli işin insanın bütü
t n əzələ ap
a aratının iştirakı ilə uzun
u mü
m ddətli icrası zaman
a ı təzah
ahür edir. Ümu
m mi dözümlülük,
ilk növbədə, insanın ürək-damar və tənəff
ffüs sistemlərinin fu
f nksional vəziyyətindən asılıdır.
Xüsusi dözümlülük – hər hansı hərəki fə
f aliyyətin xüsusiyyətinə mü
m vafi
fq
təzahür etdirilən dözümlülük növüdür. Məsələn, sprint qaçışında sürət dözümlülüyü, tu
t llanma və atmalarda sürət-güc dözümlülüyü, ağırlıqlarla icraa
olunan hərəkətlərdə qü
q vvə dözümlülüyü və s. Xüsusi dözümlülük sinnir-əzəllə
a aratının imkanlarından, enerj
ap
r i resurslarının sərf olunması tezliiyindəən, hərrəkətin icra texnikasının eff
ffektliliyindən, hərəki qab
a iliyyətlərin inkişşaf səviyyəsindən asılıdır.
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Dözümlülüyün inkişaf etdirilməsi üçün müxtəlif hərəkətlərdən – yeriş,
qaçış, kr
k oss qaçışı, veloidm
d an
a , üzgüçülük
ü , avar
a çəkm
k ə, fu
f tb
t ol, tennis, həndb
d ol,
badm
d inton və s. bu kimi idm
d an
a oyu
yunlarından
a istifa
f də edilir. Ümu
m mi dözümlülüyün inkişafı
f üçün ən sadə və əlverişli vasitə qaçışdır. Bu məqsədlə 3–4 dəqiqəlik yüngül qaçış hər gün getdikcə artırılır və 1,5–2 aya 20–25 dəqiqəyə
gündəlik normaya çatdırılır. Belə qaçış səhər gimnastika kompleksinin icrasından sonra hər gün yerinə yetirilir. Lakin gün rej
e imindən asılı olaraq günün
digər əlverişli vaxtlarında da icra oluna bilər. Məsələn, birinci növbədə təhsil
alanlar axşamüstü, ikinci növbədə təhsil alanlar isə səhərlər dözümlülük
qaçışı ilə məşğul ola bilərlər. Nəzərə almaq lazımdır ki, qaçışın əvvəlindən
tez, sürətli qaçmağa ehtiyac yoxdu
d r.
Dözümlülüy
üyün inkişafı
f üçün
ü hərəkətin icra vaxtının uzadılması əhəmiyyət
daşıyır. Bu səbəbdən də qaçış tempinin sizin hazırlıq səviyyənizə müvafi
fq
seçilməsi, qaçışın mümkü
k n qədər çox vaxtda icrası daha məqsədəuyğundu
d r.
Qaçış zamanı yorulma hiss etdikdə yerişə keçmək olar. Müəyyən təcrübə
əldə etdikdən, dözümlülük göstəricilərini yaxşılaşdırdıqdan sonra qaçış prosesinə müxtəlifl
f ik gətirm
r ək üçün məsələn, ilkin olaraq 10–15 metr məsafə
f də
sürəti artırıb, yenidən əvvəlki qaçış sürətinə qayıtmaq olar. Belə qaçış rej
e imi
ürək-damar sisteminin möhkəmlənməsinə, dözümlülüyün artmasına səbəb
ola bilər. Dözümlülük qabiliyyəti davamlı icra və optimal yük olan bütün
hərəkətlərdə inkişaf etdirilə bilər.
24. MÜSTƏQİL MƏŞĞƏLƏLƏRİN TƏŞKİLİ ZAMANI İSTİFADƏSİ
TÖVSİYƏ OLUNAN SADƏ MƏŞQ METODLARI

İstənilən məşq prosesi əvvəlcədən müəyyən olunmuş hər hansı bir məqsədin həyata keçirilməsinə yönəlir. Bu hərəkətin icra üsuluna yiyələnmə,
onun təkmilləşdirilməsi, ayrı-ayrı hərəki qab
a iliyyətlərin inkişafı
f ola bilər.
Müstəqil məşğələlər daha çox hərəki qab
a iliyyətlərin – qüvvə, sürət, sürətgüc, çeviklik və s.-nin inkişafı
f na həsr olunur. Bu səbəbdən də hər bir yeniyetmə ayrı-ayrı hərəki qab
a iliyyətlərin inkişafı
f nı əsaslandıran fa
f ktorlar haqqında məlu
lumat
a a malik olmalı, yəni hər han
a sı hərəki
k qab
a iliyy
y ətin xü
x susiyy
y ətləri
r ni
və eyni zamanda sadə məşq metodlarını bilməli, onlardan istifa
f də bacarığına
yiyələnməlidir. Beləliklə, hərəki qab
a iliyyətlərin təzahürü
r nə hansı amillər
təsir edir?
Qüvvə qabil
iliyyəti
ti. İnsanın qüvvəsini əzələlərin gərginləşdirilməsi ilə xarici müqqaviməti dəf etmək və yaxud ona qarşı dayanmaq bacarığı kimi xarakterizə etmək olar.
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Qüv
ü vənin təsnifa
fatını verm
r ədən qeyd etm
t əliyik ki, idm
d an
a da mak
a simal, mü
mütləq, par
artlay
a ış, sür
ü ətli, nisbi, reakt
k ivlik, elastiklik qü
qüvvə an
a lay
a ışlar
a ı mövcuddu
dur.
Qüv
üvvənin ink
n işafı
f nı və təzah
ahürünü şərt
r ləndirən əsas am
a illər aşağıdak
a ılar
a dır:
1. Əzələnin en kəsiyi;
2. Əzələ lifl
f ərinin xüsusiyyəti;
3. Əzələnin reaktivliyi və onun elastiklik xüsusiyyəti;
4. Eyni hərəkətlə iştirak edən müxtəlif qru
rup sinergist əzələlərin optimal
qarşılıqlı əlaqəsi;
5. Antaqonist və sinergist əzələlərin koordinasiyası;
6. Əzələ fə
f aliyyətini nizamlayan sinir impulslarının gücü və tezliyi;
7. İcra olunan hərəkətlərin və icra rej
e iminin səmərəliliyi;
8. Maddələr mübadiləsi, orqanizmin enerj
r i mənbələri, onların xüsusiyyətləri.
Sürə
r t və sürə
r tt-güc qabil
iliyyəti
ti. İnsanın sürət keyfi
f yyəti hərəki fə
f aliyyəti
qısa vaxt ərzində yerinə yetirmək bacarığı kimi səciyyələnir. Sürət komp
m leks
hərəki qab
a iliyyətdir. Sürət-güc – qısa vaxt vahidində mümkü
k n qədər yüksək
q vvə təzahür etdirmək qab
qü
a iliyyətidir. Hər iki qab
a iliyyətin inkişafı
f aşağıdakı
amillərlə şərtlənir:
1. İdmançının sinir sistemi və sinir-əzələ ap
a aratının vəziyyəti;
2. Əzələnin reaktivliyi və elastikliyi;
3. Əzələ qüvvəsi;
4. Oynaqların mütəhərrikliyi;
5. Əzələnin gərgin vəziyyətdən boşalmış vəziyyətə keçə bilmək bacarığı;
6. Hərəkətin icra texnikası;
7. Əzələnin anaerob şəraitində təqəllüsünü təmin edən enerji mənbələri;
8. Əzələ lifl
f ərinin xüsusiyyəti, əzələdə sürətli lifl
f ərin miqdarı;
9. Sürətlə əlaqəsi olan başqa fi
f ziki keyfi
f yyətlərin inkişaf səviyyəsi və s.
Dözümlü
l lü
l k qabil
iliyyəti
t – hər hansı hərəki fə
f aliyyət zamanı yoru
r lmaya
qarşı dayanmaq bacarığıdır. Dözümlülüyün ümumi, sürət, qüvvə və xüsusi
növləri vardır. Onun təzahürü
r aşağıdakı amillərlə şərtlənir:
1. Orqanizmin aerob imkanları və idmançının yaşı;
2. Hərəkətin oksigen sərfi
f nin həcmi və idmançının enerj
r i ehtiyatı;
3. Te
T xniki ustalıq;
4. Səmərəlilik amilləri (anaerob müb
ü adilə həddi);
5. İdmançının güc və sürət imkanları;
6. Əzələ işini yerinə yetirərkən və yoru
r lma zamanı fi
f zioloj
o i funkssiyalarrın
dayanıqlığı;
7. Bərp
r a proseslərinin sürəti.
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Ç vik
Çe
i li
lik qabili
liyyəti
t – yeni hərəkətin mümkün qədər tez mənimsənilməsi
və dəyişən icra şəraitinə uyğun hərəkət fə
f aliyyətinin yenidən quru
r lması bacarığıdır.
Çevikliyi şərtləndirən amillər aşağıdakılardır:
1. Hərəkət analizatorlarının səmərəli fə
f aliyyəti (xüsusən hərəkət reaksiyasının latent dövrü
r nün qısa olması);
2. Hərəki fə
f aliyyətin koordinasiya çətinliyi;
3. Başqa hərəki qab
a iliyyətlərin (sürətin, elastikliyin) inkişaf səviyyəsi;
4. Hərəkəti dəqiq təhlil etmə bacarığı;
5. İdmançının cəsarət və qətiyyəti;
6. İdman təcrü
rübəsi, ümumi hazırlığın səviyyəsi.
Ə il
Əy
ilgənli
lik qabil
iliyyəti
t – hərəkətləri geniş amp
m litu
t dada, sərb
r əst icra etmək
qab
a iliyyətidir. Onun inkişafı
f aşağıdakı amillərdən asılıdır:
1. Hərəkətdə iştirak edən oynaqların mütəhərrikliyindən;
2. Əzələ-bağ ap
a aratının elastikliyindən;
3. Əzələdaxili koordinasiyadan;
4. Antaqonist və sinergist əzələlər arasında koordinasiyadan;
5. Əzələnin boşalma qab
a iliyyətindən;
6. Hərəkətləri
r n icrasından
a əvv
v əl orq
r an
a izm
z in ki
k fa
fayət qədər qızışdı
d rı
r lmasından
a ;
7. Ətraf mühitin temperatu
t ru
r ndan.
Hərəki qab
a iliyyətlərin inkişaf xüsusiyyətləri haqqında info
f rm
r asiya müvaf q məşq metodu
fi
d seçməyə və ondan istifa
f də etməyə imkan yaradır.
25. İDMAN MƏŞQİNİN METODLARININ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

İdman məşqinin metodları bacarıq və vərdişlərin fo
f rmalaşmasına və təkmilləşməsinə, hərəki qab
a iliyyətlərin inkişaf etdirilməsinə istiqamətlənmişdir.
Metod məşq prosesində hərəkətlərdən necə istifa
f də olu
lunmasını mü
m əyy
y ənləşdiri
r r.
r
İ te
İn
t rval meto
t d – məşq yü
yükü komp
m onentlərinin və ya hərəkətlərin intensivliyinin dəqiq bir diap
a azonda təkrar icrası ilə səciyyələnir. Burada əsas diqqət
hərəkətlərin icrası arasındakı istirahətə (əvvəlcədən ciddi müəyyən olunmuş)
yönəlmiş olur. Hərəkətlərarası vaxt intervalı nisbətən qısa, 1–3 dəqiqəyə
qədər olur. Bəzən məşqin məqsədindən asılı olaraq bu interval 15–30 saniyə
arasında ola bilər. Beləliklə, məşqlənmə eff
ffekti təkcə hərəkətin icrası zamanı deyil, daha çox hərəkətlərin təkrar icrası arasındakı vaxt intervalında
baş verir. Bu metod idman fo
f rmasına tez dü
d şməyə imkan verir. Lakin qısa
vaxtda bu metoda uyğunlaşmaq mümkü
k ndü
d r. Bu isə məşqin səmərəsini
azalddır.
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T krar metod – təyinatı müəyyən edilmiş məşq yükünün idmançı
Tə
orqanizminin iş qab
a iliyyətinin bərp
r ası üçün kifa
f yət edəcək istirahət intervalında çoxsaylı təkrarla icrası ilə səciyyələnir. Bu metod hərəkətlərin seriyalar
a la icrası üçün
ü əlverişlidir. Hərəkətin orqan
a izmə məşqlənmə təsiri interv
r al
metoddan fə
f rqli olaraq, yalnız hərəkətin bilavasitə icrası zamanı baş verir.
Təkrar metoddan hərəkət texnikasının təkmilləşdirilməsi, hərəki qab
a iliyyətlərin inkişafı
f məqsədilə keçirilən məşqdə istifa
f də olunur.
Bu metod illik məşqin bütü
t n mərhələlərində tətb
t iq edilir.
O un meto
Oy
t d – yeniyetmə idmançıların hazırlanmasında əsas metod hesab
a olunur. Metod emosionallıq və daim dəyişən yarış şəraitində hərəki qabiliyyətlərin inkişafı
f na əsaslanır.
Dair
irəvi meto
t d – bir sıra metodlardan istifa
f də etməklə xüsusi seçilmiş
hərəkətlər kompleksinin yerinə yetirilməsi ilə səciyyələnir. Bu metoddan
istifa
f də zamanı bir-biri ilə əlaqəli hərəki qab
a iliyyətlərin inkişafı
f və vərdişlərin
təkmilləşdirilməsi daha səmərəli həyata keçirilir. Bu halda istifa
f də olunacaq
hərəkətlər seçilir, onların alətlər üzərində icra olunma yerləri (“dayanacaqlar”), intensivliyi, təkrarların və seriyaların sayı, istirahət intervalı müəyyənləşdirilir. Bir kompleksə 5–20 hərəkət daxil edilə bilər.
Bu metodu
d fə
f rqləndirən cəhətlər bunlardır:
1. Hər bir alətdə (və ya “dayanacaqlarda”) yerinə yetiriləcək işin və
istirahətin reqlamentləşdirilməsi;
2. Məşq yükü
k nün fə
f rdiləşdirilməsi;
3. Məşq yükü
k nün sistemli və tədricən artırılması;
4. Yaxşı mənimsənilmiş hərəkətlərdən istifadə olunması;
5. Ay
A rı-ayrı əzələ qru
ruplarının ardıcıllıqla işə cəlb edilməsi.
Rəvan meto
t d – məşq yükü
k nün sab
a it dəyişməyən intensivlikdə nisbətən
uzun müddət ərzində yerinə yetirilməsi ilə səciyyələnir. Bu zaman idmançı
qaçış sürətini və ya hərəkətin icra sürətini, ritmini, qüvvə sərfi
f ni, hərəkət
amplitu
t dasını sab
a it saxlamağa çalışır. Hərəkət aşağı, orta, bəzi hallarda isə
maksimal intensivlikdə yerinə yetirilə bilər. Bu metod illik məşqin bütü
t n
mərhələlərində istifa
f də olunur. Metodu
d n çatışmayan cəhəti ondan ibarətdir
ki, idmançının orqanizmində bu rej
e imdə yerinə yetirilən məşq yükü
k nə
uyğunlaşma ehtimalı böyükdü
d r. Bu da məşqin səmərəsini azaldır.
Dəy
ə iş
i kə
k n meto
t d – bu metod qaçış prosesində (və ya istənilən hərəkətinn
icra olunması zamanı) məşq yükü
k nün icra intensivliyinin, tempininn, ampliit dasının qüvvə sərfi
tu
f nin və s. məqsədəuyğun dəyişdirilməsi ilə ffəərqlənnir.
Məsələn: 1500 və 3000 metrlik məşq məsafə
f sində idmançı həər 200 metrdən
sonra 100 metr məsafə
f ni sürətlə (məsələn, 90% intensivlikklə) qaçır, sonra
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qaçışı dayandırmadan əvvəlki qaçış tempinə “qayıdır”. Bu metodu
d n üstü
t n
cəhəti ondan ibarətdir ki, məşqdə yekn
k əsəqliyi aradan qaldırır. Lakin ürəkdamar və tənəff
ffüs sistemi üçün gərginlik yaradır. Ona görə də bu metoddan
hazırlıq səviyyəsi yüksək olan idmançıların məşq prosesində istifa
f də etmək
daha məqsədəuyğundu
d r. Metodu
d n çatışmayan cəhəti məşq yükü
k nün bütü
t n
komponentlərinin təxmini (idmançının özünü necə hiss etməsi ilə) hesab
a lanmasıdır.
Nəzarə
Nə
r t met
etodu
d – hərəkətləri
r n mak
a simu
mum int
n ensivlikd
k ə yeri
r nə yetiri
r lməsidi
d r.
r
Bu metoddan
a istifa
f də etm
t əklə məşqçi idm
d an
a çının hazırlığı haqqında mü
m əyyən
qənaətə gələ bilər.
Dövr
vrü olar
a aq bu metoddan
a istifa
f də edilməsi fi
f ziki keyfi
f yy
y ətlərin ink
n işafı
f nın
dinamikası haqqında dəqiq məlumat əldə etməyə imkan verir. Bu da öz növbəsində məşq prosesinin səmərəliliyini aydınlaşdırmağa şərait yaradır.
Y rış meto
Ya
t du
d – hərəkətlərin yarış qaydalarına əməl etməklə mümkü
k n old ğu qədər yüksək intensivliklə yerinə yetirilməsi ilə səciyyələnir. Bu metodu
d n iradi və mənəvi keyfi
du
f yyətlərin inkişafı
f , yarış şəraitində taktiki bacarıq
və vərdişlərin təkmilləşməsində müstəsna rolu vardır.
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26. ATLETİK GİMNASTİKA

Atletik gimnastika müxtəlif ağırlıqlar və qüvvə hərəkətlərindən ibarət
olub
u , e.ə. IV əsrdən məlumdu
d r. Atletik gimnastikanın oynaqların sağlamlaşdırılması, tənəff
ffüs sisteminin tənzimlənməsi, zəif əzələ qru
ruplarının möhkəmləndirilməsi kimi müsbət təsiri hələ e.ə. I–II əsrlərdə yaşamış qədim tibb
m təxəssisləri tərəfi
mü
f ndən qeyd edilmişdir.
r XIX əsrin sonları, XX əsrin əvvəllərində hipertrofi
f ya (həddən artıq inkişaf etmiş) olunmuş əzələ sisteminə
malik insanlara maraq çoxalmış, bununla əlaqədar çoxsaylı yarışlar və çempionatlar keçirilməyə başlanmışdı.
Atletik gimnastika məşğələləri, hər şeydən əvvəl, insana atletik bədən qu
q r luşu fo
ru
f rmalaşdırmaq imkanı verir, qüvvə, dözümlülük, əyilgənlik qab
a iliyyətlərinin inkişafı
f na şərait yaradır, ürək-damar, tənəff
ffüs sisteminə müsbət
təsir göstərir, qamətdə olan qüsurları aradan qaldırır.
8-ci sinifd
f ə atletik gimnastikan
a ın əsas vəzifə
f si qü
q vvə hərəkətləri vasitəsilə
sinir-əzələ ap
a aratını təkm
k illəşdirm
r ək, əsas əzələ qru
ruplarının ahəngdar inkişaf na nail olmaq, əzələarası və əzələdaxili koordinasiyanı yaxşılaşdırmaq və
fı
eyni zamanda qüvvənin və qüvvə dözümlülüyünün inkişaf metodlarına dair
bilik və bacarıqların fo
f rmalaşdırılması, təkrar cəhd və “imtinaya qədər” metodların tətb
t iqi bacarıqlarına yiyələnməkdir.
Atletik gimnastika məşğələlərinə bir yaxınlaşmada 12–15 dəfə
f təkrar
qaldırm
r aq mü
m mkü
k n olan çəkilərlə başlamaq lazımdır. Harm
r onik fi
f ziki inkişaf
üçün hərəkətlər bütü
t n əsas əzələ qru
rupları: boyun, çiyin oynağı və qollar, gövdənin ar
arxa əzələləri,, gövdənin ön əzələləri və aayyaqq əzələləri üççün
ü seççilməlidir.
r
Ağırlıqlarla hərəkətlər müxtəlif idman növlərinin xüsusiyyətlərinə müvafi
f q hərəki bacarıq və vərdişlərin fo
f rmalaşmasına istiqamətlənmiş hərəkətlərlə növbələşdirilməlidir.
13–15 yaşlı yeniyetmələrdə qüvvə istiqamətli məşğələlərdə istifa
f də olunan ağırlıqlar yeniyetmənin çəkisinin 75–85%-ni təşkil etməlidir. Qüvvə
hazırlığı yaxşı olan 15 yaşlı yeniyetmələrdə istifa
f də olunan ağırlığın çəkisi
bəzi hallarda bədən çəkisinə bərab
a ər ola bilər. Lakin belə ağırlıqlar yalnız iki
həft
f ədə bir dəfə
f yerinə yetirilə bilər.
Y ni başlay
Ye
a an
a lar
a üçün
ü qü
qüvvə istiqam
a ətli məşğələlər həft
f ədə 2–3 dəfə
f olmaqla 30–
0 60 dəqi
q qə vax
axt ərz
r in
i də ap
a ar
arılır
ır. Nisb
s ətən təcrü
rübəli yeni
niyetm
t ələrd
r ə bu məşğələləri
r n say
a ı həft
f ədə 4–5 dəfə
f , dav
a am
a etm
t ə mü
m ddəti isə 90–150 dəqiqəyə çatdırı
r lırr.
Atletik gimnastika məşğələləri mütləq şəkildə özündə müüxtəliff silsiləəli
hərəkətləri birləşdirən və 30–60 dəqiqə ərzində yerinə yetirillən səhər
gimnastikası kompleksi ilə tamamlanmalıdır.
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Bu məşğələlər zam
a an
a ı qızlar
a üçün
ü məşq yü
yükünün həcmi və int
n ensivliyi oğlan
a lar
a la mü
m qay
a isədə xeyli az, yaxınlaşmalar
a ar
a asındak
a ı fa
f silələr isə dav
a am
a lı olmalıdır.
r İstifa
f də olu
lunan
a ağırlıqlar
a ın mak
a simal həcmi 50%-dən ar
artıq olmam
a alıdır.
Atletik gimnastika məşğələlərində oturmuş və uzanmış vəziyyətlərdə
yerinə yetirilən hərəkətlərə üstü
t nlük verilir ki, bu da öz növbəsində onurğa
sütu
t nunun həddindən artıq yüklənməsinin qarşısını alır. Nəzərdə saxlamaq
lazımdır ki, yuxarı ətraf əzələləri üçün verilən hərəkətlərin icrası zamanı
zədələnmələrə yol verm
r əmək üçün
ü maksimu
m m diqqətli olmaq lazımdır.
r Əksər
hallarda qızların 15–20 dəfə
f təkrar yerinə yetirdikləri hərəkətlər tətb
t iq olunmalıdır. Bunlar həm qüvvə dözümlülüyünün artmasına, həm də bədəndə yağ
k tləsinin azalmasına imkan yaradır. Ya
kü
Y xınlaşmalar arasındakı istirahət intervalı təxminən 45–60 saniyə arasında olmalıdır.
Məkt
k əbin fi
f ziki tərb
r iyə mü
m əllimi hər bir şagirdə fə
f rdi məşq yü
y kü
künün, ay
a rıayrı çəkilərin müəyyən olunmasında köməklik göstərməlidir.
Atletik məşğələlərin birinci ayında hər bir məşğələ üçün 7 hərəkət, sonrakı məşğələlərdə isə 7–12 hərəkət planlaşdırılır. Birinci ayda hər bir hərəkət 1–2 yaxınlaşmada, ikinci və sonrakı aylarda isə hər bir hərəkət 3–6
yaxınlaşmada yerinə yetirilir.
Qüvvə hərəkətlərinin növləri

Atletik gimnastika məşğələlərində xarici müqavimətlə icra olunan
hərəkətlər müxtəlifd
f ir. Buraya əşyaların çəkisi ilə (hantellər, ştanq, girlər)
olan müqavimətlər; rəqibin müqaviməti; elastik əşyaların (rezin amortizator,
espander) müqaviməti; xarici mühitin (suda hərəkət, qum üzərində qaçış,
dərin qarda qaçış və s.) müqaviməti və s. aid ola bilər.
Öz bədəninin çəkisini dəf etməklə hərəkətlər – buraya tu
t rn
r ikdə dartınma, uzanaraq dayaqda qolların bükü
k lüb
ü -açılması, tək və ya cüt ayaq üzərində
otu
t ru
rub-du
d rma, sıçrayış, paralel qollarda qüvvə hərəkətləri, gimnastika divarında qüvvə hərəkətləri və s. daxildir.
Statik hərəkətlər – buraya tu
t rn
r ikdə, paralel qollarda, döşəmədə bucaq
saxlamaq, tu
t rn
r ikdə bükü
k lü qollarla sallanmaq, həlqələrdə xaç fi
f qu
q ru
r nda du
d rmaq, arxadan üfü
f qi sallanma, həlqələrdə öndən sallanmalar aid edilir.
İzometrik hərəkətlər – hər bir izometrik hərəkəti 6–7 saniyə ərzində
yerinə yetirmək məqsədəuyğundu
d r. Hər bir hərəkətin icrası dördü
d ncü saniyədə özünün maksimal gərginliyinə çatır. Hər bir hərəkətdən əvvəl və sonra
tənəffffüs həərəkətləri icra olunur.
Yuxarıda qeyd olunan hərəkətlərdən başqa, atletik gimnastika məşğələlərinəə əyilgənlik hərəkətlərinin daxil edilməsi zəru
r ridir.
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27. ƏSAS ƏZƏLƏ QRUPLARI ÜÇÜN
HƏRƏKƏT NÜMUNƏLƏRİ
Qol və çiyin qurşağı üçün hərəkətlər

Əşy
ş asız hərə
r kə
k tl
tlər (d
(döşəmədə
d və alə
l tl
tlərdə
də)
• Uzanaraq qolları dayaqda bükü
küb-açmaq, uzanaraq qolları arxa dayaqda
bükü
küb-açmaq, qolları paralel qollarda bükü
küb-açmaq;
• Sallanmada qolları bükü
küb-açmaq – tu
t tma ensiz, orta, geniş, aşağıdan və
yuxarıdan ola bilər;
• Şaquli kanat və şüvülə ayaqların köməyi ilə və ayaqların köməyi olmadan dırmaşmaq;
• Tu
T rn
r ikdə sallanmadan qüvvə ilə dayağa qalxmaq, paralel qollarda şüvülün sonundan tu
t taraq sallanmadan dayağa qalxmaq.
Hantellərlə hərəkətlər

• Biləyin dairəvi hərəkəti;
• Qolların dirsək oynağından eynivaxtlı və növbəli bükü
k lüb
ü -açılması;
• Hantellərin eyni vaxtda və növbəli yuxarı qaldırılması;
• Qolların baş arxasından açılması;
• Qolların dairəvi hərəkətləri.
Ştanqla hərəkətlər (ağırlıq fi
f ziki hazırlıq səviyyəsindən asılı olaraq
f rdi şəkildə müəyyənləşdirilir)
fə
• Ştanqı müxtəlif çıxış vəziyyətlərindən (duraraq, uzanaraq) qaldırmaq;
• Ştanqı baş arxasından qaldırmaq;
• Ştanqı təkanla qaldırmaq;
• Uzanaraq və ya dayanaraq ştanqı dü
d z qollarla qaldırmaq;
• Aşağıdan tu
t tmaqla qolları dirsək oynağından bükü
küb-açmaq.
Ayaq və çanaq əzələləri üçün hərəkətlər
lləts
t iz
i hərə
r kə
k tl
tlər
• Pəncənin ön hissəsi üzərinə qalxmaq və yayvari yellənmək;
• Əsas du
d ru
r şdan dizlərin üzərinə enmək və əllərin köməyi olmadan çıxış
vəziyyətinə qayıtmaq;
• Ye
Y rində və hərəkətdə tək və cüt ayaq üzərində tu
t llanmalar, otu
t ruşda vəə
yarımotu
t ru
r şdan tu
t llanmalar.
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Müqavim
M
i ətl
tlərlə
l hərə
r kə
k tl
tlər (ç
( əki fi
fizik
i i hazırlı
l q səviy
iyyəsin
i də
d n asılı
l
ola
l raq fə
f rdi
d şəkil
ildə müəy
əyyənlə
l şdi
diril
ilir)
• Çiyinlərdə ştanqla otu
t ru
rub-du
d rmaq. Beli dü
d z saxlamaq lazımdır. Dab
a anların altına hündü
d rlüyü 5–7 sm olan taxta qoymaq olar;
• Üfü
f qi skamyada üzüaşağı uzanmaq, pəncələrinə ağırlıqlar bərkidilmiş
ayaqı diz oynağından bükü
küb-açmaq;
• Sol böyrü
r üstə uzanaraq pəncəsinə ağırlıq bağlanmış sağ ayağı qaldırıbendirmək. Hərəkət digər ayaqla da icra olunur.
Gövdə və boyun əzələləri üçün hərəkətlər
ş asız hərə
şy
r kə
k tl
tlər
• Kü
Kürək üstə uzan
a ar
a aq əllərlə gimn
m astika divar
a ının pilləsindən tu
tutmaq, ay
a aqlar
a ı yu
y xar
a ı qaldırm
r aq, ay
a aqlar
a ı növb
v əli olar
a aq sağ və sol tərəfə
f endirm
r ək;
• Sallanmadan ayaqları yuxarıya qaldırmaq.
Kürək əzələləri üçün hərəkətlər (şəkil 70)
• Tu
T rn
r ikdə geniş tu
t tmaqla sallanmaq. Dartınmaq (şəkil 70, 1);
• Gimnastika skamyasında üzü üstə uzan
a maq, əllər baş ar
arxasında, gövdəni
yuxarı qaldırıb-endirmək (şəkil 70, 2);
• Əsas du
duruşda əllərd
r ə han
antel irəliy
i ə əyilm
l ək. Gövdəni dü
düzəlt
ltmək (şəki
k l 70, 3);
• Ay
A aqlar aralı du
d ru
r ş, gövdə üfü
f qi vəziyyətdə irəliyə əyilmişdir. Bir əldən
ağırlığı aşağı endirib, ikinci əl beldə, qolu bükmədən ağırlığı çanağa
qədər qaldırmaq (şəkil 70, 4);
• Dizlər üzərində duruş, gövdə bir qədər arxaya əyilir, blok qurğusunun
tutacağından tutaraq onu sinəyə tərəf dartmaq (şəkil 70, 5).

2.
3.

1.
4.

5.
Şəkil 70
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Döş və qarın əzələləri üçün hərəkətlər (şəkil 71)
• Üfü
f qi skamya üzərində uzanaraq əldə hantellər olmaqla qolları yanlara
a armaq və yuxarı qaldırmaq (şəkil 71, 1);
ap
• Üfü
f qi skamyada uzanaraq qolları dirsəkdən bükmək, əldə ştanq və ya
hantellər, dirsəyi açmadan ağırlığı baş arxasına ap
a armaq – nəfə
f s almaq
və çıxış vəziyyətinə qayıtmaq – nəfə
f s vermək (şəkil 71, 2);
• 45º-lik maili skamyada uzan
a maq, han
a teli və ya ştan
a qı qaldırıb-endirm
r ək.
Başın mühafi
f zəsi zəru
r ridir (şəkil 71, 3);
• Ay
A aqlar çiyin enində aralı du
d ru
r ş, gövdə üfü
f qi vəziyyətə endirilib-əyilib,
çiyində ştanqın qrifi
f olmaqla gövdənin yanlara dönmələri (şəkil 71, 4);
• Dur
uruş, əldə han
a tellər. Qolları yan
a lardan
a üfü
f qi vəziyyətə qaldırm
r aq (şəkil
71, 5);
• Tu
T rn
r ikdə sallanmadan ayaqları qaldıraraq tu
t rn
r ikə vurmaq. Ay
A aq pəncələrində ağırlıqlar;
• Üfü
f qi skamya üzərində uzanmaq, dü
d z ayaqları yuxarıya qaldırıb-endirmək (şəkil 71, 6);
• Dur
uruş, bir əl beldə di
d gəri
r ndə ağırl
r ıq gövdənin yan
a lar
ara əyilm
l ələri
r (şəki
k l 71,7).

Şəkil 71
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28. MÜSTƏQİL MƏŞĞƏLƏLƏR ZAMANI QİDALANMA
İnsan orqanizminin sağlamlığı onun gündəlik hərəki fə
f aliyyətindən
bilavasitə asılıdır. Hərəkət orqanizmin müxtəlif üzv və fu
f nksional
sistemlərinin həmişə optimal iş vəziyyətində olmasını təmin edən fa
f ktorlar
içərisində ən əhəmiyyətlisidir. İnsan sağlamlığını və uzunömürlülüyünü
tədqiq edən müxtəlif ölkələrin mütəxəssisləri bu qənaətdədirlər. Beləliklə,
gündəlik hərəki fə
f aliyyət insanın sağlamlığı və iş qab
a iliyyətinin tənzimlənməsində mühüm rola malikdir. Lakin sistemli məşğələlər orqanizmin enerj
ri
sub
u str
t atlarının sərf olunmasına gətirib çıxarır ki, bu da gündəlik qida rej
e imində nəzərə alınmalıdır. Qida və hərəkət balansının pozulması insanlarda artıq
çəkinin və bunun orqanizm üçün yaratdığı müxtəlif problemlərin ortaya
çıxmasına səbəb olur.
Sistemli olaraq fi
f ziki hərəkətlərin icrası, müxtəlif məşğələlər, məşq prosesi balanslaşdırılmış qidalanma rej
e imindən istifa
f dəni zəru
r ri amilə çevirir.
Qida ümumilikdə beş tərkib elementindən: zülallardan, yağ və karb
r ohidratlardan, minerallar və vitaminlərdən, eyni zamanda su və lifl
f ərdən ibarət
olmalıdır. Sadalanan hər bir qida elementinin orqanizmdə öz rolu və çəkisi
vardır.
Zülallar – orqanizm tərəfi
f ndən toxuma, dəri, əzələ, daxili orqanlar, saç
və dırn
r aqların inkişafı
f və bərp
r ası üçün istifa
f də olunur. Zülallar müxtəlif saylı
kombinasiyalarla birləşmiş iyirmiyə qədər amin turşusundan təşkil olunmuşdu
d r. Bu amin tu
t rşuları əvəz olunan və əvəz olunmayan qru
ruplara bölünür.
Əvəz olunan amin turşuları daxil olan qida vasitələrindən orqanizmin özü
tərəfi
f ndən sintez edilir. Əvəz olunmayan amin tu
t rşuları isə orqanizmə mü
m tləq
qida vasitələri ilə daxil edilməlidir.
Zülallar orqanizmə daha çox ət, süd məhsulları ilə, eləcə də bitki mənşəli
qidalarla daxil olur. Zülalın əsas mənbəyi ət, süd, yumurta, balıq, həmçinin
qoz, paxlalı bitkilər, cücərmiş buğda və bir sıra göyərtilərdədir. Heyvani
mənşəli zülalların tərkibindəki amin turşuları orqanizmin tələblərinə daha
çox mü
m vafi
f q oldu
d ğun
u dan
a insan
a orqan
a izmi üçün
ü dah
a a fa
faydalıdır. İnsan
a ın zülala
olan gündəlik tələbatı kişilər üçün 53 qr, qadınlar üçün 45 qr-dır. Bu
göstəriciyə yaxın zülal 180–200 qramlıq qızardılmış bifş
f teksdə və ya 180–
210 qramlıq pendirdə, 7–8 yumurtada vardır. Xüsusi qeyd etmək lazımdır ki,
zülalllar yeniyetm
t ə orqanizminin fo
f rm
r alaşması, əzələ sisteminin inkişafı
f üçün
“əsas tikinnti” materialı hesab
a olunur. Bu səbəbdən də hər bir yeniyetmənin
qida rejimində zülalların olması oldu
d qca əhəmiyyətli amildir.
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Y ğlar – tərkibi sulu karb
Ya
r onlardan, hidrogen və oksigendən təşkil edilmişdir. Onlar orqanizmdə əsas enerj
r i mənbəyi hesab
a olunur və tərkibində ən
zəru
ruri yağ tu
turşular
a ı və bir sıra vitam
a inlər var
a dır.
r Bir qr
q am
a yağ orqan
a izmi 9 kk
k al
enerj
r iylə təchiz edir. Ya
Y ğların tərkibində, həmçinin həll olunmuş şəkildə A,
D, E və K vitaminləri vardır. Ya
Y ğların tərkibində olan müxtəlif saylı yağ
t rşularından orqanizm üçün ən əhəmiyyətlisi olan linol, linolen və araxidon
tu
t rşularıdır. Birinci iki yağ tu
tu
t rşusu orqanizmin özü tərəfi
f ndən sintez olunmu
m r,
ona görə də bu tu
t rşular orqanizmə mütləq şəkildə qida ilə daxil olmalıdırlar.
Y ğlar gündəlik qida məhsulları olan kərə yağında, süddə, şokolad yaYa
ğında, yumurtada, mal və qoyun ətində vardır.
Sulu karbonlar – orqanizm üçün ən asan enerj
r i mənbəyi hesab olunur və
onun bütün enerj
r i sərfi
f nin 50–55 %-ni təşkil edirlər. Onlar bir sıra qida məhsullarında – çörək, kartof,
f dü
d yü, makaron və makaron məhsullarında vardır.
Sulu karb
r onların iki növü vardır: şəkər və kraxmal. Şəkər – saxaroza,
qlükoza, fr
frukt
k oza fo
f rm
r asında balda, mü
m xtəlif meyvələrdə rast gəlinir. Şəkərin
f rması olan laktoza süddən alınır. Bizim gündəlik işlətdiyimiz qənd saxarofo
zadan ibarət olub, şəkər qamışı və şəkər çuğundurundan istehsal olunur.
K axmal – əsasən, buğda məhsullarında və kart
Kr
r ofd
f a rast gəlinir. Sulu karb
r onların növündən asılı olmayaraq, 1 qramı 4 kkal enerj
r i verir. Sulu karb
r onlar
orqanizmdə fi
f ziki hərəkətlərin icrası üçün zəru
r ri olan enerj
r i mənbəyi hesab
a
olunur. Onlar əzələ daxilində, qaraciyərdə qlikogen fo
f rmasında toplana
(depolaşmaq) bilir. Fiziki hərəkətlərin say
a ından
a və icra sür
ü ətindən asılı olar
a aq
bu enerj
r i mənbələri çox asanlıqla enerj
r iyə transfo
f rmasiya olunur və fi
f ziki
yükün intensivliyindən asılı olaraq sərf olunur.
V taminlər – orqan
Vi
a izmdə təbii katalizator rolun
unu oynay
a ırlar və orqan
a izmdə baş verən həyati proseslərə nəzarəti həyata keçirməyə kömək edirlər.
V taminlərin bir çoxu orqanizmdə sintez olunmur və bu səbəbdən də onlar
Vi
qida məhsulları ilə orqanizmə daxil edilməlidirlər. Ye
Y niyetmə orqanizminin
f rmalaşması və inkişafı
fo
f dövrü
r ndə vitaminlərə olan tələbat yüksəkdir. Vi
V tamin çatışmazlığı bir sıra xəstəliklərin, o cümlədən avitaminozun yaranmasına
səbəb ola bilər. Uşaq və yeniyetmələrdə vitamin çatışmazlığı boyun inkişafı
fnın day
a an
a masına səbəb olur
u . Xüsusi qeyd etm
t ək lazımdır ki, balan
a slaşdırılmış
qida qəbulu zamanı orqanizmə əlavə vitaminlərin qəbuluna ehtiyac qalmır.
Aşağıdakı cədvəldə əsas vitamin qrupları, onların rolu və mənbələri gös-tərilib.
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V taminlər
Vi

A vitamini

Orqanizmdə rolu

Mənbələri

Sağlam göz və dəri

Balıq yağı, qaraciyər, yumurta, süd, marqarin, tündyaşıl və sarı tərəvəzlər

Enerj
r i yaratmaq

Yağsız donuz əti, yarmalar,
Y
süd məhsulları, bir sıra tərəvəz və meyvələr, tam buğdadan bişirilmiş çörək

B qrup vitaminlər

B1 – tiamin

B2 – ribofl
f avin

B6 – pirodoksin

B12

Fiol tu
t rşusu

Süd, ət, yarma, buğda məhEnerj
r i yaratmaq, sağlam sulları, pendir, yumurta, basinir sistemi və qida sistemi lıq, meyvələr, qoz, mərci və
noxud
Sağlam qan

Sağlam sümük iliyi və
sağlam qan

Qanazlığının aradan
qaldırılması

Yumurta, balıq, ət, buğda
Y
məhsulları, tərəvəzlər

Y murta, qaraciyər, ət, süd
Yu

Y rmalar, yaşıl tərəvəz
Ya

C vitamini – askorb
r in

Kartof,
f müxtəlif tərəvəzlər,
Sağlam damaq, müxtəlif
sitr
trus meyvələri: naringi, porxəstəliklərdən tez sağalma
tağal, qreypfr
frut, fe
f yxoa

D vitamini

Möhkəm dişlər və sümük
sistemi

Süd məhsulları, balıq yağı,
günəş vannaları

E vitamini

Orqanizmdə yağ
müb
ü adiləsini tənzimləyir.
Boy və cinsi inkişaf

Buğda məhsulları, yumurta,
süd, qoz, bitki yağları

K vitamini

Qanın laxtalanması

Buğda məhsulları və tərəvəz
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Mineral elementlər – orqanizmdə çoxsaylı fu
f nksiyaları yerinə yetirir.
Kalsium, fo
f sfo
f r və maqnezium orqanizmdə sümük və dişlərin sağlamlığını təmin
etmək üçün; kalium – əzələ, sinir, dəri və toxumaların elastikliyi üçün; dəmir –
sağlam qan üçün olduqca zəruri elementlərdir. Natrium orqanizmin maye
mühitinin çox zəru
r ri hissəsidir. Qeyd olunan mineral elementlər orqanizm
üçün çox kiçik həcmdə lazımdır. Balanslaşdırılmış qidalanma zamanı onların
çatışmazlığı müşahidə olunmur.
Su – qida məhsulu olmasa da, bütü
t n orqanizmin 60 %-ni təşkil edir. O,
insan həyatının fə
f aliyyət göstərməsi üçün ən zəruri element hesab edilir.
Məhz suyun hesab
a ına qida maddələri onlara ehtiyacı olan üzv və toxumalara
çatdırılır. Su orqanizmdə qanın həcmini və orqanizmin temperaturunu
tənzimləyir. Orqanizmdə olan qanın 2/3 hissəsi onun daxilində, 1/3 hissəsi
isə qan damarlarında yerləşir. Orta bədən quru
r luşuna malik olan insanlarda
suya olan gündəlik tələbat 2 litrə yaxındır. Sistemli məşğələlər və fi
f ziki yük
zamanı orqanizmin suya olan tələbatı artır.
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