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İZAHAT VƏRƏQİ
Hörmətli həmkarlar! Ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi
f üçün hazırlanmış bu
vəsait sizə ün
ü van
a lan
a ır.
r Vəsaitin məzmu
munu fi
f ziki tərb
r iyənin illik plan
a laşma cədv
d əlində
verilən ardıcıllığa mü
m vafi
f q tərt
r ib olun
u mu
m şdu
d r. İnfo
f rm
r asiya təminatı və nəzəri biliklər
bölməsində sizin birinci dərsdə, eləcə də il ərzində ayrı-ayrı hərəki qab
a iliyyətlərin
inkişaf etdirilməsini əsaslandırmaq, şagirdin fi
f ziki sağlamlığının diaqnostikasını
a armaq və zəru
ap
r ri hallarda köməkçi hərəkətlər tövsiyə etmək və s. kimi məsələlərə
dair məlumatlar yerləşdirilmişdir. Biz Sizin rej
e iminizin gərginliyini, peşə sahəsinə
aid info
f rmasiya əldə etmək imkanlarınızın məhdudluğunu nəzərə alaraq bu
məlumatları vəsaitdə yerləşdirmişik. Digər sinifl
f ərdə oldu
d ğu kimi, 8-ci sinifd
f ə də
f ziki tərb
fi
r iyə dərsləri, əsasən, hərəki qab
a iliyyətlərin inkişafı
f üzrə planlaşdırılır. Bu,
əslində, dərsin məşqyönlü təşkilidir. Niyə məhz hərəki qabiliyyətlər? Çünki
şagirdlərdə hərəki qab
a iliyyətlərin planlı inkişafı
f aşağıdakılara imkan verir:
1. Şagirdin fi
f ziki hazırlığını yüksəltməyə;
2. Optimal fi
f ziki hazırlığı təmin etməklə şagirdin dərs prosesində istənilən
hərəkəti icra etmək, istənilən fi
f ziki yükü
k yerinə yetirməsinə;
3. Ümumtəhsil məktəblərinin şagirdlərinin bölmələrdə istənilən idman növü ilə
məşğul olmasına;
4. Müxtəlif istiqamətli fi
f ziki yükü
k n icrası və müxtəlif stru
r ktu
t ra malik hərəkətlərin yerinə yetirilməsi vasitəsilə şagirdin əzələ sisteminin ahəngdar fo
f rmalaşmasına, beləliklə də, onun sağlamlığının və dü
d zgün qamətin yaranmasına;
5. Optimal hərəki qabiliyyət səviyyəsinə malik olan şagirdin yüksək fi
f ziki və
əqli iş imkanlarına yiyələnməsinə.
Vəsaitdə şaggirdlərin fi
f ziki hazırlıqq vasitəsi kimi istifa
f dəsi nəzərdə tu
t tu
t lan idman
növlərinin, demək olar ki, hamısının oyun fo
f rmasında dərsdə tətb
t iqi oldu
d qca zəru
r ri
amildir.
Əlbəttə ki, siz sürətin, sürət-gücün, qüvvənin inkişafı
f üçün kifa
f yət qədər
hərəkətlər bilirsiniz. Lakin bu hərəkətləri təklikdə icra etmək şagird üçün oldu
d qca
maraqsız, ilk baxışdan mənasız görünür. Lakin bu hərəkətləri cütlükdə, kiçik
komandaların yarışdığı fo
f rmada təqdim etdikdə hər bir şagirddə burada iştirak
etmək, yarışmaq, öz komandası üçün xal qazanmaq həvəsi yaranır. Dərs şən keçir,
siz qarşıya qoyulan məqsədə nail olursunuz.
Tədris ilini diaqnostik qiymətləndirmə ilə başlayın. Bu sizə şagirdlərin fi
f ziki,
funksional inkişaf və fi
fu
f ziki hazırlıq səviyyələrini mü
m əyyən etm
t əyə imkan
a verəcəkdir.
Bu nəticələr həm də sinif daxilində komandaların, yarışacaq cütlüklərin müəyyən
olunm
masında da yararlı olacaqdır.
Qiyməttləndirmə prosesi, əslində, yarışa çevrilməlidir. Bu paralel sinifl
f ərin
iştirakı ilə aparılarsa, daha maraqlı, nəticələr isə daha real olar. Məsələn, 30 m
məsaffəyə qaçışda hər sinifd
f ən 1 və ya 2 şagird (əgər vaxtı dəqiq ölçmək üçün im
mkann
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varsa) iştirak edə bilər. Qaçış qru
rupunda birinci gələn öz komandasına 3 xal, 2-ci
gələn 2 xal, üçüncü gələn 1 xal qazandırır.
Bu və ya buna bənzər fo
f rm
r ada qiymətləndirm
r ə şagirdin real nəticəsini mü
m əyyən
etməklə yanaşı, sizə dinamik, şən, emosional dərs keçmək imkanı da verəcəkdir.
Sürət-güc qab
a iliyyəti adi halda qaçaraq uzunluğa, hündü
d rlüyə tu
t llanma və kiçik
topun uzağa atılması kimi klassik hərəkətlərdən ibarətdir. Lakin burada da yanaşma
dəyişdikdə dərs daha maraqlı keçir. Məsələn, bir komandanın üzvləri ümumilikdə
nə qədər uzunluğa tullandılar. Komanda üzvlərinin hamısının nəticələri toplanır.
Belə halda hər bir santimetr uğrunda mübarizə gedəcəkdir. Sizdən yarışı təkrar
a armaq tələb olunacaq və s. Bunlar eyni dərəcədə qüvvə və digər hərəki qab
ap
a iliyyətlərin inkişaf etdirilməsi və qiymətləndirilməsinə də aiddir.
Uzun illərin təcrübəsi və müşahidələr göstərir ki, ümumtəhsil məktəbləri
şagirdlərinin fi
f ziki hazırlığında zəif həlqələrdən biri də dözümlülük qab
a iliyyətidir.
Bu qab
a iliyyət yeniyetmələrin ürək-damar sisteminin fu
f nksional vəziyyəti ilə bilavasitə əlaqəli olub icra olunan fi
f ziki yükün intensivliyi və davamlı olmasından
asılıdır. Davamlı olaraq yerinə yetirilən, ort
r a və aşağı intensivlikli (ürək vurğularının
sayı ilə müəyyən olunur) fi
f ziki yük yeniyetmələrdə dözümlülüyün inkişafı
f na
əhəmiyyətli təsir göstərir. Lakin burada da sinifd
f əki bütü
t n şagirdləri dərs prosesində
davamlı icraya cəlb etməyin yeganə yolu komandalı dözümlülük oyunlarının
təşkilidir. Şagirdlərdə dözümlülük vasitəsi kimi istifa
f dəsi nəzərdə tu
t tu
t lan 1500 m
məsafə
f yə kross qaçışı kiçik komandalar arasında yarış fo
f rmasında ap
a arılarsa, daha
səmərəli nəticə verə bilər. Belə halda hər bir komanda üzvünə fi
f nişetmə ardıcıllığına
müvafi
f q xal verilir. Sonda xallar toplanılır, komandanın yerləri toplandıqları ballara
əks nisbətdə olmaqla müəyyən edilir. Yəni daha az xal toplayan komanda birinci
yeri, ondan artıq xal toplayan ikinci yeri və s. tu
t tu
t r.
Vəsaitdə kiççik summativ və böyyük summativ qiyymətləndirmələrin aapparılması
qaydaları da verilmişdir.
Böyüyən nəslin sağlamlığı istiqamətində ap
a ardığınız işlərdə sizə uğurlar arzu
edirik.
M əll
Mü
lliflər
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VIII SİNİFDƏ FİZİKİ TƏRBİYƏNİN DÖVLƏT STANDARTLARI
VIII sinfi
f n sonunda şagird:
• hərəkətlərdən təyinatına görə istifa
f də qaydaları haqqında məlumat verir;
• hərəki qab
a iliyyətlərin inkişafı
f metodları haqqında məlumat verir;
• hərəkətlərin icrası zamanı əlverişli üsullardan istifa
f də edir;
• fu
f nksional göstəricilərə əsasən orqanizmə nəzarəti həyata keçirir və ilk tibbi
yardım göstərir;
• yaş qru
rupuna müvafi
f q hərəki qab
a iliyyətlər nümayiş etdirir;
• öz potensialını reallaşdırarkən qətiyyət nümayiş etdirir.
ÂÛÛÛ ñèíèô
1. nformasiya tminatı v nzri biliklr
1.1. agird sàüëàìëûüûí ìþùêÿìëÿíäèðèëìÿñèíäÿ ùÿðÿêè ôÿàëèééÿòèí ÿùÿìèééÿòè ùàããûíäà áèëèêëÿr íöìàéèø
åòäèðèð.

1.1.1. Ùÿðÿêÿòëÿðèí ÿçÿëÿ ñèñòåìèíèí ôîðìàëàøìàñûíäà ðîëóíó èçàù åäèð;
1.1.2. Ñàüëàìëàøäûðûúû âàñèòÿëÿðäÿí ìÿãñÿäéþíëö èñòèôàäÿ ãàéäàëàðû haqqında mlumat verir.
1.2. Ìöõòÿëèô èäìàí íþâëÿðèíÿ àèä ùÿðÿêÿòëÿðèn èúðà öñóëëàðû ùàããûíäà biliklr nömayi etdirir.

1.2.1. Ùÿðÿêÿòëÿðè èúðà åäÿðêÿí þç ïîòåíñèàëûíäàí èñòèôàäÿ åòìÿ èìêàíëàðûíû ÿñàñëàíäûðûð;
1.2.2. Möxtlif idman nþvlrind texniki-taktiki faliyyti haqqûnda mlumat âåðèð;
1.2.3. Ìöõòÿëèô òÿéèíàòëû êîìáèíÿëÿøìèø åñòàôåòëÿðèí ìÿðùÿëÿëÿðèíèí òÿéèíàòû ùàããûíäà informasiya verir;
1.2.4. Öçöíöìöäàôèÿ åëåìåíòëÿðèídn istifad ùàããûíäà informasiya âåðèð.
1.3. Ùÿðÿêè ôÿàëèééÿòèí òÿøêèëè âÿ èäàðÿ îëóíìàñûíà äàèð áèëèêëÿð íöìàéèø åòäèðèð.
1.3.1. Sûra hrktlrini v onlarûn nþv möxtlifliyini izah edir;
1.3.2. Öìóìèíêèøàô v hazûrlayûcû ùÿðÿêÿòëÿðäÿí òÿéèíàòëàðûna ýþr èñòèôàäÿni izah edir;
1.3.3. Ùÿðÿêè ãàáèëèééÿòëÿðè èíêèøàô åòäèðÿí ùÿðÿêÿòëÿð âÿ êîìïëåêñëÿðèí òÿòáèãè ùàããûíäà informasiya âåðèð;
1.3.4. Ùÿðÿêÿòëÿðèí áÿðïàåäèúè âÿ ðåëàêñèéàåäèúè òÿñèðè ùàããûíäà èíôîðìàñèéà âåðèð;
1.3.5. Hrktlrin thlüksiz icrası v ilk tibbi yardım qaydalarını izah edir.
1.4. Øÿõñèééÿòèí ùoðìîíèê èíêèøàôû ùàããûíäà ìÿëóìàò âåðèð.

1.4.1. Ëèäåðëèê, ìÿñóëèééÿò ùèññè âÿ âÿòÿíïÿðâÿðëèê òÿðáèéÿñè ùàããûíäà ìÿëóìàò âåðèð;
1.4.2. Èlin sas idman tdbirlri v idman÷ûlarû haqqûnda mlumat verir.
2. Ùÿðÿêè áàúàðûã âÿ âÿðäèøëÿð
2.1. Øàýèðä ùÿðÿêè áàúàðûãëàðû ìÿíèìñÿäèéèíè íöìàéèø åòäèðèð.

2.1.1. ßçÿëÿ ñèñòåìèíè ôîðìàëàødıran ùÿðÿêÿòëÿðäÿí ìÿãñÿäéþíëö èñòèôàäÿ åäèð;
2.1.2. Ñàüëàìëàøäûðûúû âàñèòÿëÿðäÿí ìÿãñÿäéþíëö èñòèôàäÿ åäèð.
2.2. Ùÿðÿêè ôÿàëèééÿòèí èúðà öñóëóíó ìÿíèìñÿäèéèíè íöìàéèø åòäèðèð.
2.2.1. Ìöõòÿëèô idman nþvlrind texniki-taktiki faliyyti çàìàíû þç ïîòåíñèàëûíû ðåàëëàøäûðûð;
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2.2.2. Ùÿðÿêè ãàáèëèééÿòëÿðè èíêèøàô etdirÿn ÷îõìÿðùÿëÿëè îéóíëàðı yerin yetirir;
2.2.3. ×îõìÿðùÿëÿëè êîìáèíÿëÿøìèø åñòàôåòëÿðäÿ èøòèðàê åäèð;
2.2.4. Möxtlif øyalardan v rqibin göcöndn istifad etmkl þzönömödafi hrktlri icra edir.
2.3. Ùÿðÿêè ôÿàëèééÿòèí òÿøêèëè âÿ èäàðÿ îëóíìàñûna dair biliklr    etdirir.

2.3.1. Sıra ùÿðÿêÿòëÿðèíi komanda v òÿéèíàòûna müvafiq icra edir;
2.3.2. Öìóìèíêèøàô v hazırlayıcı ùÿðÿêÿòëÿðäÿí òÿéèíàòû öçðÿ èñòèôàäÿ åäèð;
2.3.3. Ùÿðÿêè ãàáèëèééÿòëÿðèí èíêèøàôû ö÷öí çÿðóðè êîìïëåêñëÿðäÿí èñòèôàäÿ åäèð;
2.3.4. Áÿðïàåäèúè âÿ ðåëàêñèéàåäèúè ùÿðÿêÿòëÿðäÿí èñòèôàäÿ åòìÿêëÿ òÿíÿôôöñ tezliyini òÿíçèìëÿéèð, ÿçÿëÿëÿðè
áîøàëäûð;
2.3.5. Ùÿðÿêÿòëÿðèí èúðàñû âÿ îéóíëàð çàìàíû àëÿò âÿ àâàäàíëûãëàðäàí ìÿãñÿäéþíëö èñòèôàäÿ åäèð.
3. Ùÿðÿêè ãàáèëèééÿòëÿð

3.1. Øàýèðä ùÿðÿêè ôÿàëèééÿò çàìàíû ìöâàôèã ùÿðÿêè ãàáèëèééÿòëÿð íöìàéèø åòäèðèð.
3.1.1. Îéóíëàð âÿ èúðà øÿðàèòè äàèì äÿéèøÿí ùÿðÿêÿòëÿð çàìàíû ÷åâèêëèê nüìàéèø åòäèðèð;
3.1.2. Ùÿðÿêè ôÿàëèééÿò çàìàíû ÿçÿëÿ-áàü àïàðàòûíûí åëàñòèêëèéèíè âÿ îéíàãëàðûí ìöòÿùÿððèêëèéèíè íöìàéèø
åòäèðèð;
3.1.3. Èúðàñû ìàêñèìóì òåçëèê òÿëÿá åäÿí ùÿðÿêÿòëÿðè éåðèíÿ éåòèðÿðêÿí ñöðÿò íöìàéèø åòäèðèð;
3.1.4. Ìÿùäóä âàõò èíòåðâàëûíäà ìàêñèìóì ãöââÿ ñÿðôè òÿëÿá åäÿí ùÿðÿêÿòëÿðèí èúðàñû çàìàíû ñöðÿò-ýöú
íöìàéèø åòäèðèð;
3.1.5. Þç ÷ÿêèñèíè âÿ õàðèúè ìöãàâèìÿòè äÿô åäÿðêÿí ãöââÿ nümayi åòäèðèð;
3.1.6. Òÿêðàð âÿ äàâàìëû èúðà çàìàíû äþçöìëöëöê íöìàéèø åòäèðèð.
4. Øÿõñèééÿòèí ìÿíÿâè-èðàäè xüsusiyytinin ôîðìàëàøìàñû
4.1. Ùÿðÿêè ôÿàëèééÿò ìÿäÿíèééÿòè íöìàéèø åòäèðèð.

4.1.1. Ùÿðÿêè ôÿàëèééÿò çàìàíû ìÿãáóë äàâðàíûø íöìàéèø åòäèðèð;
4.1.2. Ùÿðÿêè ôÿàëèééÿòèíè ÿõëàãè âÿ åòèê íîðìàëàð ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ ãóðóð;
4.1.3. ×ÿòèí âÿ ùÿëëåäèúè àíëàðäà ãÿòèééÿò íöìàéèø åòäèðèð;
4.1.4. Komandalı faliyyt zamanı öz potensialını realladırır.

6

7

4–5.

3.

2.

1.

Äÿðñ
¹

Ñöðÿò
ãàáèëèééÿòi —
10 s.

Tdris
vahidi

Start texnikasının
tkmilldirilmsi. Start sürtinin
inkiaf etdirilmsi

Diaqnostik qiymtlndirm

Diaqnostik qiymtlndirm – 1 ñ.

Nzri biliklr v informasiya
tminatı – 1 ñ.

Drsin mövzusu

2

1

1

1

Ñààòëàð

2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.3.3., 3.1.3.,
4.1.1.

— Funksional inkiaf göstricilri
— Fiziki hazırlıq göstricilri
3.1.1., 3.1.5., 3.1.6.

3.1.2., 3.1.3., 3.1.4.

— Fiziki inkiaf göstricilri
— Fiziki hazırlıq göstricilri

1.1.1.,1.1.2., 1.3.3., 1.3.4.,
1.3.5., 1.4.1.

Standartlar

Nbz vurusu, AHT
Qüvv, çeviklik, dözümlülük
Ìöâàôèã diaqnostik íîðìàòèâëÿðäÿí èñòèôàäÿ åòìÿêëÿ
Àòëåòèêà
– aaı start vziyytindn 20–30 m msafy startlar,
oyunlar, yarılar;
– müxtlif start vziyytlrindn qaçılar, startlar;
— ìöõòÿëèô ÷ûõûø âÿçèééÿòëÿðèíäÿí ñòàðòëàð;
— msaf güztlri il startlar;
– müxtlif çıxı vziyytlri daxil edilmi oyunlar,
estafetlr, yarılar;

Ìöâàôèã diaqnostik íîðìàòèâëÿðäÿí èñòèôàäÿ åòìÿêëÿ

– yeniyetm orqanizminin inkiaf xüsusiyytlri;
– insan orqanizminin zl sistemi, zllrin
funksiyası, tiplri, formaları, zlnin tqllüs
xüsusiyyti;
– orqanizmin qandaıyıcı sistemi, onun
funksiyaları;
– üryin funksiyası v quruluu;
– sinir sistemi, özünnzartin formaları, nbz
vurusu;
– orqanizmi möhkmlndirm vasitlri;
– hrki qabiliyytlr, onları inkiaf etdirn hrktlr,
oyunlar, komplekslr;
– mllrin tkili;
– mllr zamanı gigiyenik tlblr v
salamladırıcı vasitlrdn istifad;
– fiziki trbiy drslrind thlüksizlik tdbirlri;
– iradi xüsusiyytlr, komandalı faliyytd
mkdalıq, qaydalara riayt, fiziki hazırlıq v
mnviyyat.
Boy, çki, boy-çki indeksi
Sürt, sürt-güc, yilgnlik

Drsin mzmunu v istifadsi tövsiy olunan
resurslar

VIII sinif “Fiziki tərbiyə” fənni üzrə dərslərin illik tematik planlaşdırılması
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11–12.

8–10.

6–7.

2

3

Estafet texnikasının
tkmilldirilmsi, sürtin inkiaf
etdirilmsi

Maksimal qaçı sürtinin inkiaf
etdirilmsi

2

Dönglrd qaçı texnikasının
tkmilldirilmsi, sürtin inkiaf
etdirilmsi

1.3.3., 2.2.2., 2.2.3., 2.3.3., 3.1.3.,
4.1.1.

1.2.3., 2.2.2., 2.2.3., 2.3.3., 3.1.3.,
4.1.1.

2.3.1., 2.2.2., 2.3.3., 3.1.3., 4.1.1.

– 20—30 ì ìÿñàôÿéÿ èñòèãàìÿòè äÿéèøìÿêëÿ
ãà÷ûøëàð;
— åñòàôåòëÿð;
— õöñóñè ñå÷èëìèø start ùÿðÿêÿòëÿði, îéóíëàðı.
— geni radiuslu qaçı yolunda startlar;
– geni radiuslu qaçı yolunda sürtlnmlr;
— 20—25 ì íèøàíëàíìûø sahd ãà÷ûø
ùÿðÿêÿòëÿðè;
— 25—30 ì ìÿñàôÿäÿ dönglrd ñöðÿòëÿíìÿëÿð;
— llrl dayaqda müyyn vaxt rzind çoxsaylı
qaçı hrktlri;
– kiçik manelr v ya nianlara toxunmaqla
qaçılar;
– hrkt istiqamtini nianlanmı sahd
dyimkl qaçılar;
– orta v kiçik radiuslu qaçı yolunda
sürtlnmlr;
– orta v kiçik radiuslu qaçı yolunda startlar,
oyunlar.
– yerid estafetin ötürülmsinin imitasiya
olunması;
– yerid estafetin ötürülmsi;
– asta qaçıda estafetin ötürülmsi;
– eyni komanda üzvlrinin sürtini
uyunladırmaq üçün msaf nianlarından
istifad etmkl qaçılar;
– 20 metrlik zonada estafetin ötürülmsi.
– maili qaçı yolunda sürtlnmlr;
– maili qaçı yolunda startlar;
– maili qaçı yolunda msaf güztlri il startlar;
– qısa msaflr sürtlnmlr;
– qısa msaflrd estafet qaçıları;
– qısa msaflr cütlükd v komandalı yarılar;
– müxtlif mrhlli estafetlr;
– 30 m, 60 m qaçılar, yarılar.
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18–19.

16–17.

14–15.

13.

Sür t-güc
qabiliyy ti –
8 s.

Atma texnikasının
t kmill dirilm si, yuxarı traf
z l l rd sür t-gücün inkiaf
etdirilm si

Qaçaraq hündürlüy tullanma
texnikasının t kmill dirilm si,
aaı traflarda sür t-gücün inkiaf
etdirilm si

Qaçaraq uzunlua tullanma
texnikasının t kmill dirilm si,
aaı traflarda sür t-gücün inkiaf
etdirilm si

Kiçik summativ qiymtlndirm.
K.S.Q. – 1

2

2

2

1

1.2.1., 1.2.2., 2.2.2., 2.3.2., 2.3.3.,
3.1.4., 4.1.1.

2.2.1., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 3.1.4.,
4.1.1.

1.1.1., 1.3.5., 2.2.3., 2.3.3., 3.1.4.,
4.1.3.

1.1.1., 3.1.3., 4.1.1.

– müxt lif ç kili doldurulmu topların ba üz rind n
arxaya atılması;
– müxt lif ç kili doldurulmu topların sa v sol ll
yerind n v holaylandırmadan atılması il komandalı
yarılar;
– müxt lif ç kili doldurulmu topların it l nm si,
atılması il yarılar, estafetl r;
– müxt lif ç kili topların h d f v ya zonaya atılması;
– müxt lif atma, it l m h r k tl ri olan oyunlar,
estafetl r;
– tennis topunun uzaa atılması.

agirdin aaıdakı h r k tl r üzr n tic l rin veril n
balların orta göst ricisi:
– 60 m qaçı;
– 4x50 m estafet qaçıı;
– sür t h r k tl rinin f rql ndirici xüsusiyy tl ri,
h r k tl rin insan orqanizmin t siri haqqında
informasiya;
– agirdin d rsd davranıı.
Àòëåòèêà
– t k (sa, sol) ayaq üz rind 15–20 m m saf y
qaçı;
– t k (sa, sol) ayaq üz rind 20 m m saf y
addımları saymaqla, vaxta qaçı;
— àðàëàðûíäàêû ìÿñàôÿ âÿ ùöíäöðëöéö íèçàìëàíàí
ìàíåÿëÿð öçÿðèíäÿí òÿê âÿ éà úöò àéàüûí òÿêàíû
èëÿ çoxsaylı t krar ñû÷ðàéûøëàð, oyunlar, estafetl r;
— ñû÷ðàéûø åëåìåíòëÿðè îëàí îéóíëàð, åñòàôåòëÿð,
yarılar;
— õöñóñè ñå÷èëìèø ùÿðÿêÿòëÿð êîìïëåêñè;
— ãà÷àðàã óçóíëóüà òóëëàíìà, komandalı yarı;
— ãà÷àðàã ùöíäöðëöéÿ òóëëàíìà, komandalı yarı;
— uzunlua v hündürlüy tullanma elementl ri
olan kombin olunmu oyunlar, estafetl r,
yarılar.
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25–26.

23–24.

22.

20–21.

yilg nlik
qabiliyy ti –
6 s.

Yuxarı traflarda f al v qeyri-f al
yilg nliyin (oynaqların
müt h rrikliyi, z l v ba
aparatının elastikliyi) inkiaf
etdirilm si
2

2

1

Kiçik summativ qiymtlndirm.
K.S.Q. – 2

Aaı traflarda f al v qeyri-f al
yilg nliyin (oynaqların
müt h rrikliyi, z l v ba
aparatının elastikliyi) inkiaf
etdirilm si

2

Sür t-güc qabiliyy tinin inkiaf
etdirilm si

1.3.3., 1.3.4., 2.3.1., 2.3.3., 3.1.2.,
4.1.1.

1.1.1., 2.1.1., 2.2.2., 2.3.1., 2.3.2.,
3.1.2., 4.1.1.

1.1.1., 3.1.4., 4.1.1.

1.2.2., 2.3.3., 2.2.3., 3.1.4., 4.1.1.

– yeri, qaçı, oyunlardan ibar t dinamik
h r k tl r;
– yuxarı trafların müxt lif istiqam tli yell nm ,
fırlanma, dönm h r k tl ri;
– gimnastika divarında, turnikd sallanmalar,
yell nm , dönm h r k tl ri;
– dinamik v statik h r k tl r kompleksl ri;
– köm kl v aırlıqlarla qeyri-f al yilm l r.

Gèìíàñòèêà v ya xüsusi seçilmi hrkt
komplekslri
– yeri, qaçı, oyunlardan ibar t dinamik
h r k tl r;
– aaı trafların geni amplitudalı yell nm
h r k tl ri;
— ìöõòÿëèô ÷ûõûø âÿçèééÿòëÿðèíäÿí áÿäÿíèí f al
ÿéèëìÿëÿðè;
— giìíàñòèêà äèâàðûíäà ùÿðÿêÿòëÿð;
— müxt lif çıxı v ziyy tl rind n trafların
aırlıqlar v k nar köm kl qeyri-f al yilm l ri.

agirdin bu h r k tl r üzr n tic l rin veril n
balların orta göst ricisi:
–– qaçaraq uzunlua tullanma;
–– qaçaraq hündürlüy tullanma;
–– tennis topunun atılması;
– sür t-güc h r k tl rinin orqanizm t siri haqqında
informasiya;
– agirdin davranıı.

– atma v tullanma elementl ri olan komandalı oyunlar,
estafetl r, yarılar;
– xüsusi seçilmi h r k tl r kompleksi;
– atma v tullanmalar üzr f rdi v komandalı yarılar.
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33–34.

31–32.

29–30.

Qüvv
qabiliyy ti –
10 s.

Àøàüû ÿòðàôëàðûí ÿçÿëÿ ãöââÿñèíèí
èíêèøàô åòäèðèëìÿñè
Áÿäÿíèí ön ÿçÿëÿ ãöââÿñèíèí
èíêèøàô åòäèðèëìÿñè

Éóõàðû ÿòðàôëàðûí ÿçÿëÿ ãöââÿñèíèí
èíêèøàô åòäèðèëìÿñè

2

2

2

1

yilgnlik üzr kiçik summativ
qiymtlndirm.
K.S.Q. – 3

28.

I yarımild qiymt

1

yilg nliyin t kmill dirilm si

27.




 





" 



1.2.1., 2.1.1., 2.3.3., 3.1.5., 4.1.1.

2.1.1., 2.3.2., 2.3.3., 3.1.5., 4.1.1.

1.1.1., 1.3.3., 2.1.1., 2.2.2., 2.3.3.,
3.1.5., 4.1.1.

Y1 =

I yarımild böyük summativ
qiymtlndirm

1.1.1., 3.1.2., 4.1.1.

1.3.3., 2.3.1., 2.2.3., 2.3.2., 3.1.2.,
4.1.1.



  !  #   ####

Gèìíàñòèêà, aırlıqqaldırma âÿ éà õöñóñè ñå÷èëìèø
ùÿðÿêÿòëÿð êîìïëåêñè.
Gèìíàñòèêà àëÿòëÿðèíäÿ:
— òóðíèêäÿ, ïàðàëåë ãîëëàðäà, k ndird , gimnàñòèêà
diâàðûíäà âÿ ñ. tkrar, tkrar-seriyalı rejimd
icra olunan ãöââÿ ùÿðÿêÿòëÿðè üzr cütlük v
komandalı yarılar;
— tanq, müxt lif aırlıqlı hantell r, müxt lif
müqavim tli espanterl rl tkrar, tkrarseriyalı rejimd ãöââÿ ùÿðÿêÿòëÿðè;
— trenajor qurularda müxt lif z l qrupları üçün

B.S.Q.=

agirdin bu h r k tl r üzr n tic l rin veril n
balların orta göst ricisi:
– oturmu v ziyy td n ir liy yilm ;
– körpü v ziyy ti;
– gimnastika aacının ba üz rind n arxaya
aparılması;
– yilg nlik h r k tl ri haqqında m lumat;
– agirdin davranıı.
Böyük summativ qiymtlndirm
(aaıdakı hrktlr üzr nticlrin orta
göstricisi):
– 30 m qaçı;
– yerind n uzunlua tullanma;
– -ci d rsd ir liy yilm nin n tc si.

– yeri, qaçı, oyunlardan ibar t dinamik
h r k tl r;
– aaı trafların v gövd nin müxt lif istiqam tli
yilm l ri, dönm l ri;
– yuxarı trafların v gövd nin müxt lif istiqam tli
yilm l ri, dönm l ri;
– yilm l r, dönm l r, fırlanmalardan ibar t
oyunlar, estafetl r, yarılar.
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51–54.

47–50.

43–46.

39–42.

4

4

4

4

1

Kiçik summativ qiymtlndirm.
K.S.Q. – 4

38.

Texniki f aliyy t bacarıqlarına
yiy l nm , çevikliyin inkiaf
etdirilm si
Texniki f aliyy t bacarıqlarının
t kmill dirilm si, çevikliyin
inkiaf etdirilm si
Texniki-taktiki f aliyy t
yiy l nm , çevikliyin inkiaf
etdirilm si
Texniki-taktiki f aliyy tin
t kmill dirilm si, çevikliyin
inkiaf etdirilm si

1

Ãöââÿ ãàáèëèééÿòèíèí
òÿêìèëëÿøäèðèëìÿñè

37.

×åâèêëèê
ãàáèëèééÿòè –
*
20 s.

2

Áÿäÿíèí àðõà ÿçÿëÿ ãöââÿñèíèí
èíêèøàô åòäèðèëìÿñè

35–36.

1.4.2., 2.2.4., 2.3.5., 3.1.1., 4.1.1.

1.3.5., 2.2.4., 2.3.3., 3.1.1., 4.1.1.

1.4.1., 2.2.1., 2.2.2., 3.1.1., 4.1.1.

1.1.1., 1.2.4., 2.2.1., 2.2.2., 2.3.3.,
3.1.1., 4.1.1.

1.1.1., 3.1.5., 4.1.1.

1.1.2., 2.1.1., 2.3.3., 3.1.5., 4.1.1.

1.3.5., 2.1.1., 2.3.3., 3.1.5., 4.1.1.

dman oyunları:
Basketbol, voleybol, futbol, hndbol.
— topla yerin yetiril n texniki f aliyy t
elementl ri, texniki elementl rd n ibar t oyunlar;
— texniki elementl rd n ibar t estafetl r, yarılar;
– texniki elementl rin t kmill dirilm si, oyunlar,
yarılar;
– texniki element birl m l rind n ibar t
estafetl r, oyunlar;
— kiçik komandaların sad l dirilmi qaydalarla
oyunları;
– ikit r fli oyun;
— gimnastika h r k tl ri;
— dayaqlı v dayaqsız tullanmalar;
— akrobatika h r k tl ri;
— xüsusi seçilmi h r k t kompleksl ri;

agirdin bu h r k tl r üzr n tic l rin veril n
balların orta göst ricisi:
– hündür turnikd dartınma – olanlar;
– alçaq turnikd dartınma – qızlar;
– k ndir dırmanmaq – olanlar, qızlar;
– uzanaraq dayaqda qolların bükülüb-açılması –
olanlar;
– gimnastika skamyasında uzanaraq dayaqda
qolların bükülüb-açılması – qızlar;
– gövd nin bükülüb-açılması – olanlar, qızlar;
– bir ll dayaqda t k qıçla oturub-durmaq –
olanlar, qızlar;
– qüvv h r k tl rinin orqanizm t siri haqqında
informasiya;
– agirdin d rsd davranıı.

tkrar, tkrar-seriyalı rejimd icra olunan ãöââÿ
ùÿðÿêÿòëÿðè;
— qüvv h r k tl ri daxil edilmi oyunlar,
estafetl r, kombin olunmu estafetl r, f rdi v
komandalı yarılar;
– bir v ya bir neç z l qrupu üçün qüvv h r k ti
üzr komandalı yarılar.
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1

Kiçik summativ qiymtlndirm.
K.S.Q. – 6

64.

2

2

1

Ümumi dözümlülüyün inkiaf
etdirilmsi, çoxmrhlli estafet
qaçıları
Ümumi dözümlülüyün inkiaf
etdirilmsi, enili-yoxulu yerlrd
kross qaçıı

1

Kiçik summativ qiymtlndirm.
K.S.Q. – 5

Ümumi dözümlülüyün inkiaf
etdirilmsi, tbii v süni manelri
df etmkl qaçılar

Dözümlülük
qabiliyyti –
6 s.

3

Çeviklik qabiliyytinin
tkmilldirilmsi

63.

61–62.

59–60.

58.

55–57.

1.1.1., 3.1.6., 4.1.1.

1.3.4., 2.2.3., 2.3.3., 3.1.6.., 4.1.4.

1.2.1., 1.3.4., 2.2.2., 2.2.3., 3.1.6.,
4.1.4.

1.1.2., 2.1.2., 2.3.4., 3.1.6., 4.1.4.

1.1.1., 3.1.1., 4.1.1.

1.3.3., 2.2.2., 2.3.4., 3.1.1., 4.1.2.

– agirdin drsd davranıı.

– dözümlülük hrktlri haqqında informasiya;

– 1500 m msafy qaçı;

agirdin bu hrktlr üzr nticlrin veriln
balların orta göstricisi:

Àòëåòèêà, èäìàí îéóíëàðû
— êîìáèíÿëÿøìèø åñòàôåò îéóíëàðû;
— óçàã ìÿñàôÿëÿðÿ komandalı kross yarıları;
— ÷îõìÿðùÿëÿëè åñòàôåò ãà÷ûøëàðû;
— êîìàíäàëû îéóíëàð, estafetlr;
— 1500 m qaçı;
— mrhllri 100, 200, 300 m olan estafet tipli,
komandalı kross yarıları.

agirdin bu tlblr üzr nticlrin veriln balların
orta göstricisi:
– topun sbt atılması;
– topun qapıya vurulması;
– topun oyuna daxil edilmsi;
– texniki faliyytin icra düzgünlüyü;
– agirdin davranıı.

— komandalı yarılar.
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B.S.Q.=

 



    

 

* Çeviklik qab
a iliyyətinin inkişafı
f üçünn müəllim məktəbin şəraitinə müvafi
f q olaraq ayrılan saat həcmində, idman oyun
növlərindən birini (məsələn, voleybolu və yaa fu
f tb
t olu) və ya ikisini tədris edə bilər.

llik qiym t

II yarımild qiym t

Böyük summativ qiym tl ndirm

Böyük summativ qiym tl ndirm
(a aıdakı h r k tl r üzr n tic l r veril n
balların orta göst ricisi):
— hündür turnikd sallanmı vziyytdn
dartınma – olanlar;
– alçaq turnikd uzanaraq sallanmı
vziyytdn dartınma – qızlar;
– 3x10 m qaçı;
– 64-cü drsd 1500 m msafy qaçıın nticsi.

YENİYETMƏ ORQANİZMİNİN İNKİŞAF XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Fiziki yükü
k n orqanizmin müxtəlif fu
f nksional sistemlərinə təsiri haqqında aşağı
sinifl
f ərdə kifa
f yət qədər nəzəri məlumat verilmişdir. Bu məlumatlar fi
f ziki tərb
r iyə
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 fi
f ziki
hazırlıq göstəriciləri ilə fə
f rqlənir. Belə fə
f rqlənmə bir sıra irsi, sosial, cinsi fa
f ktorlara
əsaslanır. Lakin hər bir yaş dövrü
r ndə orqanizmin fi
f ziki inkişafı
f ilə əlaqədar baş
verən dəyişikliklərdə müəyyən ümumi cəhətlər 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 ətrafl
f arın uzunluğu, çəki nisbəti dəyişir. Ətrafl
f ar hiss olunacaq dərəcədə uzan
a ır və boyu
yun kəskin ar
artması mü
m şah
a idə olun
unur. Bu zaman
a yeniyetm
t ələrin
boyu
y 1–2 ildə 10–20 sm uzan
a ır.
r Oğlan
a lar
a da dah
a a intensiv boy uzan
a ması 13–15 yaşa,
qızllar
a da isə 11–114 yaşa təsaddüf eddir.
r 15 yaşddan
a sonra illik boy ar
artımının temp
m i azallır.
r
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 piy toxumalarının
çoxalması müşahidə olunur. Hər iki cinsdə ikincili cinsi əlamətlərin inkişafı
f nəzərə
çarp
r ır. Ye
Y niyetməlik dövrü
r ndə bədənin müxtəlif hissələrinin qeyri-bərab
a ər inkişafı
f
açıq nəzərə çarp
r ır. Müxtəlift
f ipli bədən quru
r luşuna malik olan yeniyetmələrdə
antropometrik göstəricilərin dəyişməsi, artması müxtəlif fo
f rmalarda baş verir.
Müx
ü təlif tip bədən qu
quruluşun
u a aid olan
a şagirdlərdə bədən qu
quruluşu tipinin əlamətləri aşağı sinifl
f ərdə heç də həmişə diqqəti cəlb etm
t ir.
r Lak
a in yeniyetm
t ə dövrü
ründə
bu əlaamətlərr əhəmiyy
y ətli dərəcədə güclənir.
r Bədən qu
quruluşu tiplərinin üç əsas komponent
n i: sümük, əzələ, piy hesab
a olun
unur. Bu üç komp
m onent
n in bədəndə xü
x susi çəkisinə,
birr birinə nisbətinə əsasən bədən qu
quruluşun
unun tipləri ar
a asında fə
f rqlər üzə çıxır.
r
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Bədən qu
q ru
r luşları sümüklər, çiyin və ətr
t afl
f arın əlamətlərinə görə astenik; tork
r al;
əzələ; digestiv 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, ayaqlar isə nisbətən uzundu
d r. Başqa bədən quru
r luşu tipləri ilə müqayisədə
astenik tipə mənsub
u olan yeniyetmələrdə üz uzunsov,
v döş qəfə
f si, çiyin və çanaq
qurşaqları ensizdir. Uzun qıçları ilə müqayisədə qolları xeyli qısadır (şəkil 1).
T rkal tipə aid yeniyetmələrin döş qəfə
To
f si silindrik, əzələ sistemi orta inkişafa
f
malikdir,
r əzələ tipli yeniyetm
t ələr nəzərəçarp
r an
a , qab
a arıq əzələ sisteminə malikdirlər.
Bu tip yeniyetmələrdə gövdə və ətrafl
f arın nisbəti optimal hesab
a olunur.
Digestiv qru
rupa aid yeniyetmələrdə boyun uzunluğuna nisbətən qıçlar 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 hərəkətlərdən
asılı olaraq dəyişdirilə bilər.
Xüsusi qeyd olunmalıdır ki, müxtəlif tip bədən quru
r luşuna malik olaan yeniiyetm
t ələr mü
müxtəlif motor fu
funksiyalar
arına (sür
ü ət, qü
qüvvə, dözü
zümlü
l lü
lük) və iş qabiliyyyətləri
r nə
malik olurlar. Bununla əlaqədar olaraq birinci bədən quru
r luşu tiipinə (asttenik)
malik olan yeniyetmələrin hormonik fi
f ziki inkişafı
f üçün dinamik və statik qüvvvə,
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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 fa
f ydalıdır. Qalan bütü
t n digər bədən quru
r luşu
tiplərinə aid olanlar üçün əyilgənlik və koordinasiya qab
a iliyyətinin inkişafı
f üçün
hərəkətlər zəru
r ridir. Çox tez kökəlməyə meyilli olan dördü
d ncü bədən quru
r luşu tipi
üçün qan dövranı və tənəff
ffüs sisteminin işini fə
f allaşdıran, orta intensivli və nisbətən
uzunmüddətli fi
uz
f ziki
k yü
yük, silsiləli hərəkətlər,
r idm
d an
a oyu
yun növləri
r və s. məqsədəuy
u ğu
ğundu
dur.
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 xarıda qeyd olunan bütü
Yu
t n tiplər normal bədən quru
r luşu hesab
a olunur. Bu
səbəbdən də bir bədən quru
r luşuna malik olanları digərlərindən üstü
t n hesab
a etmək
olmaz. Onların hamısı eyni fi
f ziki imkanlara malikdir, lakin bəzi yeniyetmələrin,
xüsusən də öz yaş qru
rupunda boy,
y çəki, fi
f ziki hazırlıq normativlərinə müvafi
f q gəlməyənlərdə fi
f ziki inkişafı
f n korr
r eksiya edilməsi üçün
ü xüsusi proqr
q am
a hazırlan
a malıdır.
r
Y niyetmə dövrü
Ye
r ndə orqanizmin fu
f nksional sistemlərində (sinir, əzələ, ürəkdamar, tənəff
ffüs və s.) fo
f rmalaşma və morfo
f fu
f nksional yetişmə baş verir. Bu zaman
yalnız aşağı və yuxarı ətrafl
f arın boru
r vari uzun sümükləri deyil, eyni zamanda
onurğanın uzanması sürətlənir. Bilək, əl darağında sümükləşmə başa çatsa da,
onurğaarası disklərdə və qığırdaq zonasında yalnız yeni başlayır. Skeletin sümükləşməsi davam edir. Bu zaman onurğa çox mütəhərrik və həssasdır. Hərəkət çatışmazlığı, dü
d zgün
ü olmay
a an
a vəziyyətlərdə uzun
u mü
m ddət hərəkətsiz qalmaq, onu
nurğaətr
t afı
f
əzələlərin zəifl
f iyi onurğanın defo
f rmasiyasına, onda əyriliklərin yaranmasına səbəb
ola bilər. Lakin bu dövrdə həddindən artıq ağırlıqlardan istifa
f də etməklə icra olunan qüvvə istiqamətli hərəkətlər də sümükləşmə prosesini tezləşdirə, boru
r vari
sümüklərin inkişşafı
f nı lənggidə bilir.
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ƏZƏLƏ SİSTEMİ
Cinsi yetişkənlik dövrü
r ndə yeniyetmənin əzələ sistemi əhəmiyyətli dərəcədə
dəyişikliyə uğrayır. İnsan bədənində 600-ə yaxın əzələ vardır. Bu, orta hesab
a la
bədən çəkisinin 40%-ni təşkil edir. İnsan bədənində 3 tip əzələ toxuması mövcudd r:
du
– saya əzələ toxuması;
– ürək əzələ toxumaları;
– skelet əzələ toxumaları.
Saya əzələ toxuması – qeyri-ixtiyari təqəllüs xüsusiyyətinə malik olub
u , boru
r
f rmalı orqanlarda: qida boru
fo
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 aratının fə
f al hissəsini təşkil edir. Hər bir skelet əzələsi eninəzolaqlı əzələ toxumasından, birləşdirici
toxumalardan, damar və sinirlərdən ibarətdir. Sinir impulslarının təsiri ilə əzələlər
təqəllüs edir, sümük linklərini hərəkətə gətirərək bədənin vəziyyətini dəyişir.
Skelet əzələləri sümüklərə bağlanır və iradi təqəllüs edərək insan bədəninin və
ya ətrafl
f arın zaman və məkan daxilində yerdəyişməsini həyata keçirir. Lakin
burada əzələ birb
r aşa qüvvə təzahür etdirən bir üzv kimi çıxış edir. Əslində, bu proses orqanizmin bir sıra üzv və toxumalarının iştirakı ilə mümkü
k n olur. Bunlar
aşağıdakılardır:
– təqəllüs edərək qüvvə təzahür etdirən əzələ toxuması;
– əzələlərin sümüklərə birləşməsini təmin edən, onları daxildən və xaricdən
əhatə edən birləşdirici toxumalar;
– beyyindən əzələyyə və əzələdən beyyinə info
f rmasiyya,, sinir imppulslarını ötü
t rən
sinir toxumaları;
– əzələyə qida maddələri, oksigen daşıyan, müb
ü adilə məhsullarını orqanizmdən
xaric edən, maye balansını tənzimləyən qan damarları.
İnsanın bütü
t n əzələ fə
f aliyyəti mərkəzi 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 fu
f nksiyaları yerinə
yetirir:
– beyindən gələn sinir impulslarına müvafi
f q iradi hərəkətləri (qaçış, yeriş,
oyun, fi
f ziki iş və s.) icra edir;
– insanın du
d ru
r ş vəziyyətini təmin edir. Bu bizim ağırlıq qüvvəsinə nisbətən
bədənimizin yerləşmə vəziyyətini tənzimləməklə əlaqədar olan fə
f aliyyətdir;
– qeyri-iradi (refl
f ektor) hərəkətləri icra edir.
İnsanın yeriş, qaçış, atılma, tu
t llanma və s. hərəki fə
f aliyyəti müxtəliff növv və
müxtəlif sayda skelet əzələlərinin iştirakı ilə baş verir. Xüsusi qeydd olunmalıdır ki,
skelet əzələləri yalnız dartma rej
e imində təqəllüs edir. Bu səbbəbdən də bütüün
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oynaqlar əzələlərlə əhatə olunmuşdur. 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.
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. Bu 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, fi
f lomentlərdən ibarətdir ki,
onların da tərkibi müəyyən zülallardan: aktin və miozindən ibarətdir. Əzələnin
təqəllüs edən hissəsi məhz bu fi
f lomentlərdir.
Təqəllüs xüsusiyyətlərinə görə əzələ lifl
f əri bir neçə qru
rupa 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 lifl
f əri fə
f rqləndirən qırmızı rəng
əzələdə mioqlobinin və qan damarlarının çoxluğudu
d r. Bu da həmin lifl
f ərdə enerj
ri
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 kap
a illyarlar az
oldu
d ğuna görə mioqlobin aşağı səviyyədə olur. Lakin qlikogenin yüksək olması bu
əzələ lifl
f ərində enerj
r i mənbəyinin anaerob yolla bərp
r asına imkan verir. İkinci qru
rup
əzələ lifləri 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 müxtəlifd
f ir. 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 yetirm
r ək 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
fiziki hərəkətlərin təsirinə daha həssasdır və məşqlərin eff
ffekt
k i daha tez əldə olunur.
Ciinsi yetişşkənlik dövrü
r ndə yeniyetmələrin əzələ sistemi əhəmiyyətli dərəcədə
dəyişikliyyə uğrayır. 14–15 yaşda oynaq-bağ ap
a aratı, əzələ və vətərlər, həmçinin
skelet əzələlərində toxumaların dife
f rensiasiyası yüksək səviyyəyə çatır. 13 yaşdan
başlay
yaraq əzələ kü
k tləsinin artmasında kəskin sıçrayış baş verir, əzələlər süürətlə
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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
a ıda
d kıla
l ra əməl
olu
l nmalı
l dı
d r:
1. İnk
n işaf etdirilməsi (məsələn, qü
qüvvə qab
a iliyy
y ətinin) zəru
ruri olan
a əzələ qr
qruplar
a ının
müəyyən edilməsi.
2. Hərəkətlərin müəyyən olunması.
3. Hərəkətlərin icra ardıcıllığının, icra rej
e iminin və təkr
k arlan
a ma say
a ının mü
m əyyən
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.
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ENDOKRİN SİSTEMİ
Yeniyetməlik yaş dövrü
r orqanizmdə endokrin sisteminin kəskin fə
f allaşması ilə
xarakterizə olunur. Cinsi hormonların artması, qalxanab
a ənzər vəzin və böyrəkü
k stü
t
vəzlərin fə
f allığının yüksəlməsi yeniyetmə dövrü
r nün ilkin mərhələsinə təsadü
d f edir
(11–13 yaş qızlar
a və 13–14 yaş oğlan
a lar
a ). Bu dövrdə yeniyetm
t ələr cinsi yetişkənliyin
II və III mərhələlərində olurlar. Qeyd olunan müddət ərzində əhəmiyyətli morfo
f f nksional dəyişikliklər baş verir, maddələr müb
fu
ü adiləsinin yüksək aktivliyi müşahidə olunur, hüceyrə və toxumaların təbəqələşməsi artır, boyatma prosesi intensivləşir. 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. Bun nla əlaqədar olaraq, yeniyetmənin orqanizmində fu
nu
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 fi
f zioloj
o i sistemlərinin həddindən artıq reaktivliyi yeniyetmənin sağlamlığında xoşagəlməz halların meydana
gəlməsinə səbəb olur. Bu isə müxtəlif istiqamətli (qüvvə, dözümlülük və s.) fi
f ziki
y kü
yü
kün yerinə yetirilməsi zamanı onu
nun çox dəqiqliklə dozalaşdırılması, yeniyetm
t ənin
həyatının bu inkişaf mərhələsində sağlamlığı üzərində tibbi nəzarətin ap
a arılması
zəru
r rətini yaradır.
Bütü
t n bunlar hər bir yeniyetmədən öz sağlamlığına, fi
f ziki inkişafı
f na, fi
f ziki
yükə nəzarət etmək bacarığına yiyələnməyi tələb edir.
Y niyyetmə dövrü
Ye
r ndə oğğlanların və qızların fi
f ziki inkişşaf temppinin eyyni olması,,
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 insanın doğuldu
d ğu
andan keçən vaxt göstəricisi nəzərdə tu
t tu
t lur. Həm uşaqların, həm də yeniyetmələrin
f rdi inkişafı
fə
f nda bioloj
o i və təqvim yaşları arasında aşağıdakı üç variantda fə
f rqlərə
rast gəlinir:
1. Retard
rdasiy
i a – bioloj
o i yaşın tə
t qvim yaşında
d n geridə
d qalm
l ası;
2. Orta – bioloj
o i və tə
t qvim yaşlarının ey
e niliy
i i;
3. Aks
k elerasiy
i a – bioloj
o i yaşın tə
t qvim yaşında
d n yüks
k ək olm
l ası.
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QANDAŞIYICI SİSTEM
Yeniyetmənin əzələ fə
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;
– müb
ü adilə məhsullarının (şlak) böyrəklərə daşınması;
– bədənin daxili hərarətinin sab
a itliyini saxlamaq üçün istilik enerj
r isinin dəri
səthinə daşınması.
Qandaşıyıcı sistem bir sıra orqanlardan ibarətdir. Bu orqanlar birgə işləyərək
qandaşıma sistemini fo
f rmalaşdırır. Buraya aşağıdakılar daxildir:
Ürək – döş qəfə
f sinin
ortasında ağciyərlərin arasında yerləşən əzələdən ib
i ar
a ət
üzvdür (şəkil 2). Bu üzv
qan
a daşıyıcı sistemin hərəkətverici qü
q vvəsidir. Ürək 4 kameradan və ya boşluqdan
ibarət olub, ikili nasosa
bənzəyir: sağ mədəcik və sağ
qulaqcıq, sol mədəcik və sol
qulaqcıq. Oksigenlə zəngin
olmayyan qan ürəyyin sağğ mədəciyindən nisbətən aşağı
təzyiqlə ağciyərlərə göndəri
r lir.
r Ağciyərlərdən qay
a ıdan
a
və oksigenlə zənginləşmiş
qan ürəyin sol mədəciyindən
nisbətən yüksək təzyiqlə
bədənin bütün üzvlərinə
Şəkil 2. Ür
Ürəyin quruluşu
paylanır. Beləliklə, ritmik
təqəllüs edən ürək əzələləri qanın ağciyərlərdə oksigenlə zənginləşməsini və
bundan sonra onun orqanizmin üzv və toxumalarına göndərilməsini təmin edir
(şəkil 3).
Ürək təqəllüsünün tezliyi – bu ürək ritminin tezliyi olub, bir dəqiqəddə
baş verən təqəllüslərin sayını əks etdirir. Sakit halda bu göstəricii 60–880 vurrğu
arasında yerləşməklə bir dəqiqədə 5 litrə yaxın qanı damarlar vaasitəəsiilə bəədənə
yayyır. Ye
Y niyetməlik dövrü
r ndə ürək-damar sistemi əhəmiyyətli dərəcədə dəyiişir.
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Şəkil 3. Qan dö
d vranının sx
s emi
Əgər uşağın ür
ü əyinin həcmi 6 yaşdan
a 13 yaşa qədər 30–35% ar
artırsa, cinsi yetişkənlik
dövrü
r ndə ürəyin həcmi 60–70% böyüyür. Ye
Y niyetməlik dövrü
r ndə ürək-damar
sisteminin dəyişməsinin əsas xüsusiyyəti ürək boşluqlarının həcminin qan damarlarının en kəsiyi ilə müqayisədə daha artıq olmasıdır. Bu isə yeniyetməlik hipertoniyası adlanan vəziyyətin yaranmasına səbəb ola bilir. Bu dövrdə qan-damar sisteminin inkişafı
f ahəngdar olur, lakin arteriya damarları vena damarlarına nisbətən
yaxşı inkişaf edir. Eyni zamanda yeniyetmələrdə kap
a illyar damar şəbəkəsi yaşlılara
nisbətən daha genişdir. Bu da yeniyetmələrdə arterial təzyiqin nisbətən aşağı
olmasının əsas səbəblərindən biridir. Cinsi yetişkənlik dövrü
r ndə tez-tez bədənin
ümumi inkişafı ilə ür
ü əyin ölçülərinin ar
artması ar
a asındak
a ı ah
a əngin pozulması mü
m şahidə
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olunur. Belə hallar daha çox akselerativ tipə aid olan yeniyetmələrdə müşahidə
edilir. Bunu
n n nəticəsində həmin yeniyetm
t ələrdə orqanizmin fu
f nksional imkanlarının
azalması nəzərə çarp
r ır. Art
r erial qan təzyiqinə əsas amillərlə (ürəyin təqəllüs qü
q vvəsi,
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 kollekt
k ivdə psixoloj
o i ab
a -hav
a a da təsir göstərir.
r Art
r erial təzyiq yeniyetm
t ələrdə
cinsi yetişkənliklə əlaqədar olaraq baş verən hormon fə
f allığı ilə yüksəlir. Bəzi
şagirdlər bu dövrdə başağrısı, yorğunluq, zəifl
f ik, başgicəllənmə, ürək nahiyəsində
ağrıdan şikayətlənirlər.
Ürəyin fu
f nksional vəziyyətini əks etdirən əsas göstəricilərdən biri qanın sistalik
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.
Tənəff
ffüs tezliyi 1 dəqiqə ərzində 12–16-ya çatır. Tənəff
ffüs ritmi isə stab
a illəşir.
Nəfə
f salma fa
f zası qısalır, nəfə
f svemə və tənəff
ffüs fa
f siləsi isə uzanır.
Fiziki hərəkətlərin yerinə yetirilməsi, xüsusən gərg
r inlik tələb edən fi
f ziki yü
yük zaman
a ı ür
ü ək vur
u ğular
a ının say
a ı yü
yüksəlir.
r Bu, əslində, orqan
a izmin oksigenə ar
artan
a tələbatına cavab
a reaksiyasıdır.
r Lakin ür
ü ək vur
u ğular
a ı yalnız fi
f ziki yü
yükün icrası ilə deyil, eyni
zaman
a da həyəcan
a , qorx
r u, psixoloj
o i sar
a sıntı hallar
a ında da yü
yüksəlir.
r Sistemli şəkildə
f ziki hərəkətlərin icrası ür
fi
ü ək qan
a -damar
a sisteminin işinin səmərəsini yü
yüksəldir.
r Daimi olar
a aq belə hərəkətlərlə məşğul olan
a insan
a lar
a da orqan
a izmin oksigenə olan
a tələbatı
səmərəli rej
e imdə təmin olun
unur. Məhz bu səbəbdəndir ki, eyni fi
f ziki yü
yükü yerinə
yetirən iki mü
m xtəlif adamda ür
ü ək vur
u ğular
a ının göstəricisi fə
f rqli olur
ur. Fiziki hazırlığı
yüksək olan
a , qan
a daşşıma sistemi daimi məşşqlərin,, fi
f ziki yükün icrası ilə təkm
k illəşşmişş
insanlarda ürək vurğularının göstəricisi xeyli aşağıdır. Fiziki hərəkətləri yerinə
yetirm
r əyən və fi
f ziki hazırlığı aşağı olan
a insan
a lar
a da, hətt
t a ort
r a intensivlikli fi
f ziki yü
yük
ü ək vur
ür
u ğular
a ının kəskin ar
artmasına səbəb olur
ur. Hər bir şagird ür
ü ək-damar
a sisteminin
qeyd olun
u an
a fi
f ziki yü
yükə reaksiyasını sadə yolla yoxlay
a a bilər.
r Bun
unun üçün
ü 30 san
a iyə
ərzində 20 dəfə
f otu
turub-qalxma hərəkətini icra etm
t ək və hərəkətin əvvəlində və icradan
a sonra nəbz vur
u ğusu göstəricilərini mü
m qay
a isə etm
t ək kifa
fayətdir.
r
Qan damarları – qan orqanizmdə qan damarları adlanan boru
r larla hərəkət
edir. Təyinatına görə qan damarları arterial, vena və kap
a illyar damarlara bölünür.
Arterial qan damarları həmişə qanı oksigenlə zənginləşmə dərəcəsindən asılı
olmay
a ar
a aq, ür
ü əkdən ətr
t afl
f ar
a a daşıyırlar
ar. Art
r erial qan
a -dam
a ar
a sistemi yü
yüksək təzyiqlidir
və buna görə də arterial damarlar qalın və elastik stru
r ktu
t ra malikdir. Bu damarlarr
kəsildikdə təzyiqin yüksək olması səbəbindən çoxlu qan itkisinə səbəb oluur. Əksəər
arteriya damarları dərinlikdə yerləşir. Lakin bəziləri bədən səthinə yaaxındırr. Onlarrın
bədən səthinə yaxın oldu
d ğu yerlərdə nəbz və ya ürək vurğularının tezzliyinii müəəyyən
etm
mək mümkü
k ndü
d r. Art
r eriya damarları kiçik art
r eriyalara və sonda ənn nazik damarlar

24

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. Kapillyar qan damarları fə
f al əzələ lifl
f ərində, o cümlədən beyində çox sıxdır. Kap
a illyar
şəbəkə işlək, fi
f ziki yü
y kü
k yerinə yetirən əzələ qr
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 fə
f aliyyətini tənzimləyir. Mərkəzi sinir sisteminin 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 vəzləri);
– 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.);
– ətraf mühitin dəyişən şəraitinə müvafi
f q olaraq orqanizmin bütü
t n həyati
f nksiyasını tənzimləyir.
fu
İnsanın sinir sisteminə mərkəzi sinir sistemi, ətraf sinir sistemi və vegetativ
sinir sistemi daxildir.
Mərkəzi sinir sistemi. Təxminən 15 milyard sinir hüceyrəsindən təşkil edilmişdir. Buraya beyin və onurğa beyni daxildir. Birinci kəllə boşluğunda, ikinci isə
onurğa kanalında yerləşir.
Başş beyyin. İnsanın başş beyyni bir-biri ilə qarşşılıqqlı əlaqqədə olan sağğ və sol
yarımkü
k rələrdən, beyin lüləsindən və beyincikdən ibarətdir. Beyin yarımkü
k rələrinin
səthi çoxsaylı qırışlar və xətlərlə kəsilmişdir. Beyin yarımkü
k rələri xaricdən özündə
4 milyard sinir hüceyrəsini birləşdirən nazik qabıqla (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 cəmisi 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 sinir sistemi. Daxili orqanların tənzimlənməsində iştirak edir.
Ve
Bütü
t n sinir sistemi bütövlükdə və onun ayrı-ayrı fu
f nksional bölmələri iki prinsip əsaasında fə
f aliyyət göstərir.
Reflekss prinsipi. Refl
f eks prinsipi və bağlı refl
f ektor dairəvi koordinasiyaedici
idarəetm
mə orrqanizmə xaricdən və ya daxildən gələn qıcığa cavab
a reaksiyasıdır.
İkincii prinsipə daha çox mürəkkəb hərəki fə
f aliyyət daxildir. Hərəkət akktınınn
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məqsədyönlü təşkilində baş
beyinin alın hissəsi xüsusi rola
malikdi
d r.
r İradi
d hərəkətlər (şüu
üurla
idar
a ə olu
lunan
an) hərəkət an
a alizat
a orlarının və digər analizatorların
(görmə, eşitmə və digər) birgə
f aliyyəti ilə həyata keçirilir
fə
(şəkil 4).
Həm mərkəzi sinir sistemi
və hərəkət ap
a ar
a atı, həm də eyni
zamanda 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 nü
n n 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
Şəkil 4. Ref
efleks
k qövs
vü
əlaqədar olaraq, yeniyetmənin
oksiggen daşşıma sistemi daha intensiv işşləyyir. Ye
Y niyyetmə 100 millilitr oksiggeni 3 litr
havadan, yaşlılar isə 2,3–2,6 litr 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
r i 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 kü
k tləsinin artması ilə əlaqədardır. Burada, həmçinin hərəki fə
f allıq daha mühüm rol oynayır. Bu zaman enerj
r iyə olan tələbat bədənin çəkisindən, hərəki fə
f allıqdan, bədən quru
r luşundan, bioloj
o i yetkinlik səviyyəsindən asılı olaraq çox geniş
diap
a azonda dəyişir.
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ADAPTİV FİZİKİ TƏRBİYƏ
Adaptiv fi
f ziki tərbiyə – fi
f ziki mədəniyyətin bir istiqaməti olub
u insanın dayaqhərəkət ap
a aratında cari mümkü
k n qüsurların profi
f laktikası (qamət, döş qəfə
f si, yastı
pəncə və s.) və korreksiyası, ürək-damar, tənəff
ffüs sisteminin fu
f nksiyasının
yaxşılaşdırılması, ümumi sağlamlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədi daşıyır.
Bu sistemdə fi
f ziki hərəkətlər fə
f al fu
f nksional müalicə məqsədilə icra edilir.
Y niyetmədə mümkü
Ye
k n 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 başlanar
a sa, nəticə bir o qədər səmərəli olar
ar. Adap
a tiv fi
f ziki tərb
r iyə zam
a an
a ı əvv
v əlcə tibbi və
pedaqoj
o i nəzar
a ətin ap
a ar
a ılması zəru
ruridir.
r Bu zam
a an
a :
• 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;
• validey
e nlərlə sorğ
r u və fi
fiziki tərbiy
i ə də
d rs
r lərində
d ap
a arılan müşahidə
d lər
nəticəsində orqanizmdə olan qüsur və çatışmazlıqların səbəbləri aşkarlanır.
İnsanın sağlamlığının diaqn
q ostik xəritəsi tərt
r ib edilir. Bütü
t n 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 mümkü
k n qüsurların aşkar edilməsinə yönəlmişdir. Qeyd etməliyik
k , sistemli olar
ki
a aq bədənin əsas əzələ qr
qruplar
arı üçün
ü hərəkətləri
r icra edən yeniyetm
t ələrdə
qamət dü
d zdü
d r və onlarda qüsurlar, bir qayda olaraq, müşahidə olunur. Boy və çəki
ilə yanaşı, dü
d zgün qamət də insanın fi
f ziki inkişafı
f nın əsas göstəricilərindən biri
hesab
a olunur. Qamətin müayyinəsi zamanı tibb işşçiləri döşş qəfə
f sinin fo
f rmasına
(yastı, silindrik, konik); qarının fo
f rmasına (sallanmış, dü
d z, şişman) və kü
k rəyin
f rmasına (ensiz, orta, enli) diqqət yetirirlər. Yu
fo
Y xarıda qeyd olundu
d ğu kimi, qaməti
f rmalaşdıran əzələ sistemi, skelet sümüklərinin quru
fo
r luşu, döş qəfə
f sinin fo
f rması,
onurğa sütu
t nunun təbii əyrilikləri və s.-dir. Nəzərə almaq lazımdır ki, qamətin
qüsurları yalnız insanın xarici görü
r nüşündə 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
dərəcəsinə görə bir neçə kateqoriyaya bölünür.
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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
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;
– yandan xəyali dü
d z xətt qulaq, boyun, çiyin, çanaq-bud oynağından keçir.

Şəkil 5. Onurğ
r a sütununun diaqnostika
k sı
Гамятд
тдяки
к гцсуру ашка
к р етм
т як цчцн йений
и етм
т я сой
о унур. 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 sütu
t nundakı qüsurlarla əlaqqədardırr.
Müşahidələr göstərir ki, ümumtəhsil məktəblərində təhsil alan, lakin sistem
mli olaraaq
f ziki hərəkətləri icra etməyən şagirdlərin böyük əksəriyyətində onnurğa qüsuurları
fi
varrdır.
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Normal

Dairəvi

Y stı-əyilmiş
Ya

Dairəvi-əyilmiş Ya
Y stı

Qüsurlardan asılı olaraq qamətin aşağıdakı müxtəlif fo
f rmalarına rast gəlinir:
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 amortizasiya
Ya
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.
Onurğa sütununda mümkün əyriliklərin əmələ gəlməsi daha çox 11–15 yaş
dövrü
r nə təsadü
d f edir. Onurğaətrafı
f əzələləri zəif olan yeniyetmələrdə qeyd olunan
q surların yaranma ehtimalı yüksəkdir. Məhz bu yaş dövrü
qü
r ndə onurğanın fo
f rm
r asına
yumşaq yataq, gövdənin duruş və oturuş zamanı düzgün olmayan vəziyyəti,
həddindən çox gərginlik (ağırlıq) təsir göstərir.
Düzgün olmayan qamət onurğada osteoxondrozun yaranmasına, daxili orqanların fu
f nksiyalarının zəifl
f əməsinə gətirib çıxarır. Məktəblilərdə qamətdə qüsurların
əmələ gəlməsi, bir qayda olaraq, hərəkət-dayaq aparatının zəifl
f əməsinə, bağların
elastikliyinin aşağı ətrafl
f arın və xüsusən onurğanın amortizasiya qabiliyyətinin
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 r mu
ru
m na da mənfi
f təsir göstərir. Adətən, onlar əsəbi, tez yoru
r lan, ünsiyyət davamlılığı
az olan fə
f rdə çevrilirlər.
Qamətdə baş verə biləcək mümkün qüsurların yaranmasının qarşısını almaq
məqsədilə aşağıdakı profi
f laktik tədb
d irlərin görü
r lməsi zəru
r ridir:
1.. Hər bir yeniyetmə öz qamətinin vəziyyətinin diaqnostikasının ap
a arılmasına
nail ollmalıddır. Bu məktəbdə fi
f ziki tərb
r iyə müəllimlərinin və ya tibbi heyətin köməyi
ilə, evdə bu dərslikdə göstərilən ölçülər əsas götürülməklə valideyn tərəfi
f ndən
həyataa keçirilə bilər.

29

2. Onurğa sütu
t nunda qüsurlar aşkar edildikdə fi
f ziki hərəkətlər tədricən davamlı
olaraq icra olunmalıdır. Bu zaman 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 stulda düz oturmağa, kürəyini stulun
k rəyinə dirəməyə çalışmaq, başı və gövdəni dü
kü
d z tu
t tmaq lazımdır.
4. Stulda uzun müddət oturmaq lazım gəldikdə oturuş vəziyyətini tez-tez
dəyişmək, qalxıb gəzişmək, bir neçə dəqiqə sadə hərəkətlər icra etmək lazımdır.
5. Te
T levizora baxarkən çox yumşaq kr
k eslo, divanda əyləşməyə çalışmayın. Otu
t racaq bərk və döşəmədən yarım metr hündü
d rlükdə olmalıdır.
6. Ağır yü
y kü
k mü
m əyyən məsafə
f yə ap
a ar
armaq zəru
rurəti yar
a an
a dıqda onu
n torb
r ay
a a qoyu
yub
k rəkdə daşımaq daha məqsədəuyğundu
kü
d r.
7. Hər hansı ağır əşyanı qaldırarkən gövdənin, xüsusən onurğanın dü
d zgün vəziyyətinə diqqət yetirin. Belə vəziyyət onurğa disklərinə ağırlığın bərab
a ər bölüşdü
d r lməsinə şərait yaratmalıdır. Odu
rü
d r ki, gövdəni yox, qıçları bükü
k n (şəkil 6).

Şəkil 6. Yü
Y k qald
l ırark
rkən onurğ
r anın vəziy
iyyətlə
l ri
Qamətində qüsur olmayanlar üçün hərəkətlər kompleksi
Düzgün qamət onurğa sütununa nisbətən bədənin hissələrinin simmetrik
yerləşməsi ilə səciyyələnir. Belə yeniyetmələr üçün hərəkətlər yuxarı ətraf,
f aşağğı
ətraf,
f gövdənin ön və arxa əzələ qru
rupları və boyun əzələləri üçün olmaqla 5 qru
rupa
bölünür.
Hərəkətlərin icra ardıcıllığı yuxarıdan aşağıya: boyun əzələləri, çiyin oynaaqları,
onuurğa, gövdə əzələləri, çanaq-bud və diz oynaqları üzrə yerinə yettirilir. Orqanizm
mi
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qızışdırark
r ən 6–8 hərəkət ancaq iri: boyun, çanaq-bud və diz oynaqları üçün nəzərdə
tutulur. Ümumilikdə məşğələnin əsas hissəsində yerinə yetiriləcək 15–20 hərəkət
təxminən aşağıdakı kimi bölünür:
1.
2.
3.
4.
5.

Boyun əzələləri üçün
Qol əzələləri üçün
Qıç əzələləri üçün
Gövdənin ön əzələ qru
rupları üçün
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 mümkündür. Bu daha çox fə
f rdi hazırlıq
səviyyəsindən asılı olaraq müəyyən edilir.
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
k rək bağları dartılmış, sinə əzələləri isə qısalmış vəziyyətdə olur. Belə qamət daha
kü
çox dərs, istirahət, yuxu zamanı dü
d zgün olmayan vəziyyətdə qalmağın nəticəsində
f rmalaşır. Qamətin bu fo
fo
f rmasında zəif kürək bağları dartılır və kürək əzələləri
onurğanın maksimal açılmasını təmin edə bilmir. Bu da nəfə
f salma zamanı tənəff
ffüs
dərinliyini azaldır və ürəyin işini çətinləşdirir.
Belə hallarda əsas vəzifə
f gövdənin yuxarı hissəsinin əzələlərində gərginliyi
azaltmaq, sinənin alt, trap
a esvari əzələ və dişli əzələsini gücləndirməkdir.
“Dairəvi kü
k rək” qaməti zamanı tövsiyə olunan hərəkətlər:
– başşın yanlara,, aşşağğı,, yuxarıyya və dairəvi fı
f rlanma hərəkətləri;;
– çiyinlərin yanlara dönmələri, dairəvi fı
f rlanma hərəkətləri;
– kü
k rəklərin bir-birinə toxundu
d ru
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.

31

“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 da nəticəsində
onurğa sütu
t nunun amortizasiyası, fu
f nksiyası çox azalır ki, bu da qaçış, tu
t llanmalar
və digər kəskin yerdəyişmələr zamanı onurğa beyninə və beyinə mənfi
f təsir göstərir.
Belə qamət tipləri üçün hərəkətlərdən istifa
f də onurğa sütununun 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
art
r ırm
r aq, qarın əzələlərini və pəncənin stab
a illəşdirici, amort
r izasiyaedici fu
f nksiyasını
möhkəmləndirm
r əkdir. 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 sütununun irəliyə-arxaya fi
f zioloj
o i əyriliklərinin çox olması ilə fə
f rqlənir. Gövdənin yuxarı hissəsindəki dəyişikliklər kü
k rəkdə
olduğu kimidir. Gövdənin aşağı hissəsində çanağın əyilmə bucağının artması
hesab
a ına onurğada bel lordozu diqqəti cəlb edir. Qarın divarı dartılmışdır. Qamətin
bu qüsuru
r uzun müddət otu
t rmuş və ya uzanmış vəziyyətdə qalmaqdan fo
f rmalaşır.
Belə qamət zamanı kü
k rəyin stab
a illəşməsi, boyun əzələlərinin boşalması, qarın,
budu
d n arxa, sağrı əzələlərinin möhkəmlənməsi və budu
d bükən əzələlərin boşalması
üçün hərəkətlər tövsiyə oluna bilər.
“Ya
Y stı-əyilmiş kürək” yastı qamətin bir variantı olub
u , çox az rast gəlinən qamət
f rmasıdır. Bu fo
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 boşşalması,, qarın və kürəyyin vəziyyyətini stabilləşşdirən əzələləri möhkəmləndirən, onu
n rğanın əyilgənliyini art
r ıran hərəkətlərdən istifa
f də etmək tövsiyə olunu
n r.
Asimmetrik qamət fo
f rması gövdənin sağ və sol tərəfl
f ərinin asimmetriyası 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
qar
a şısında yerinə yetirilməsi məqsədəuy
u ğun
u du
dur. Bu hərəkətlərin icrası zaman
a ı yu
y xar
aı
və aşağı ətrafl
f arın simmetrik vəziyyətlərinin təmin edilməsi özünənəzarətin təşkili
üçün zəru
r ridir.
Adap
a tiv fi
f ziki tərb
r iyədə məşğələlərin təşkilinin qru
rup fo
f rm
r ası əlverişli hesab
a olunur. Çünki bu zaman hər bir yeniyetmənin özünün fi
f ziki inkişafı
f və hazırlığına mü-vafi
f q fi
f ziki yük, hərəkət seçmək imkanı məhdu
d dlaşır. Bu səbəbdən də xüsuusi tibbbi
qruplarda məşğələlər hər bir yeniyetməyə fi
f ziki yükü sərbəst və müstəqqil, lakkin
müəllimin rəhbərliyi altında seçmək imkanı verməlidir. Nəticədə yeeniyettmə zəruri
fiziiki yükü
k n həcmini, yəni hərəkətlərin təkr
k ar icra sayını, intensivliyyini (vaxt vahhidi
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ərzində icra olunan hərəkətlərin sayını) müəyyən etmək və özünün qamət tipinin
morfo
f fu
f nksional xüsusiyyətinə müvafi
f q hərəkət seçmək imkanı əldə edir.
Adap
a tiv fi
f ziki tərb
r iyə vasitələrinə yalnız korr
r eksiyaedici alətsiz və alətlərlə icra
olunan ümuminkişaf,
f həmçinin korreksiyaedici, üzgüçülük, akrobatik, mütəhərrik
və idman oyunları, stolüstü və böyük tennis, tənəff
ffüs hərəkətləri, eyni zamanda
masaj
a , trenaj
a orlarda hərəkətlər daxil edilir.
Məsələn: korr
r eksiyaedici 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 tutur. Su aerobikası (suda hərəkətlərin
musiqi müşayiəti ilə yerinə yetirilməsi) ilə məşğul olanlarda emosional əhvalir hiyyə məşğələlərə marağı artırır. Korreksiyaedici üzgüçülük təkcə dayaq-hərəkət
ru
a aratı deyil, həm də ürək-damar və tənəff
ap
ffüs sistemləri xəstəlikləri zamanı oldu
d qca
əhəmiyyətli vasitə hesab
a olunur.
Günü
n mü
m zün probleminə çevrilmiş art
r ıq çəkinin qarşısını 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-təpəli yerdə yüngül kross;
– meşə, dağ tu
t rizmi;
– silsiləli idman hərəkətləri (üzgüçülük, avarçəkmə, velosiped sürmə, 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 yaxşşılaşşmasına istiqqamətlənmişşdir.
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-qalxma fu
f nksiyasının itirilməsinə gətirib çıxar
a ır.
r Bun
unun da nəticəsində yeriş, qaçış zaman
a ı ağrılar
ar,
yorğunluq hissi əmələ gəlir. Ya
Y stıpəncəliliyi aşkar etmək 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 7. Pəncənin fo
f rmaları
Y stıpəncəlilik şagirdlər arasında tez-tez rast gəlinən haldır. Ya
Ya
Y stıpəncəliliyin
qarşısını almaq üçün profi
f laktik tədb
d ir kimi aşağıdakılara əməl olunmalıdır:
1. Ay
A ağınızın ölçüsünə müvafi
f q olmayan dar, altlığı yastı və ya hündürdaban
ayaqqab
a ı geyinməmək. Dab
a anın optimal hündü
d rlüyü 3–4 sm-dən art
r ıq olmamalıdır;
2. Pəncə qövsünün defo
f rmasiyasını azaltmaq üçün supinatordan (fo
f rmalı
ayaqqabı içliyindən) istifa
f də etmək, pəncə və baldır əzələlərini möhkəmləndirən
hərəkətlər icra etmək lazımdır;
3. Ümuminkişafe
f tdirici və aşağı ətraf əzələləri üçün hərəkətləri sistemli olaraq
yerinə yetirmək lazımdır.
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
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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
галд
л ырмаг. Гычлары дц
дцзялд
лдяряк пянъяни бцкц
к бачмаг. Пянъя иля тялясмядя
д н да
дахиля вя хариъя
д иряви щярякя
да
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

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 ч.в. гай
Йа
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
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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 ч.в. гай
ай
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

13. 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 dab
a anı,
sol ayağın pəncəsi üzərində yeriş, sonra əksinə. Daban üzərində qıçları
bükmədən yeriş. Gövdə dü
d z tu
t tu
t lur. Dab
a andan pəncəyə və əksinə “yuvarlanaraq” yeriş.
2. Pəncənin xarici hissəsi üzərində yeriş, əllər beldə və ya sərb
r əstdir.
3. Pəncənin xarici hissəsi üzərində yeriş, pəncə ucları daxilə.
4. Pəncə ucunda qıçların çarp
r az addımı ilə yeriş. Pəncələr xaricə çevrilir.
5. Pəncə ucunda yarımotu
t ru
r şda yeriş.
6. Pəncə ucunda otu
t ru
r şda yeriş.
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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
f ziki qab
fi
a iliyyətlərinin inkişaf səviyyəsindən, həmçinin onun psixoloj
o i hazırlığından
asılıdır. Psixoloj
o i hazırlıq isə psixi proseslər, onların tənzimlənməsi ilə əlaqədardır.
Diqqət – şüuru
r n hər hansı obyektə cəmlənməsi və istiqamətlənməsidir. Psixi
proseslərdə diqqət düşüncə və iradi proseslərə aid olduğu üçün xüsusi yer tutur.
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, şüu
ü rlu surətdə
öz diqqətinizi hər hansı obyektə cəmləşdirir və istiqamətləndirirsiniz) və dayanıqlılığı (diqqətin hər hansı obyekt və ya təlim prosesinə cəmlənməsi müddəti) ilə
f rqlənir.
fə
Hərəki fə
f aliyyətin mənimsənilməsi, öyrədilməsinin səmərəliliyi diqqətin
aşağıdakı xüsusiyyətlərindən asılıdır: həcmi, konsentrasiyası, dayanıqlılığı, mütəhərrikliyi, bölünməsi və s.
Diqqətin həcmi – sizin, eyni zamanda qəbul edə biləcəyiniz obyekt və
elementlərin sayı ilə müəyyən olunur. Adətən, insan orta hesab
a la 5–6 obyekti eyni
vaxtda diqqqət mərkəzində saxlayya bilir. Hadisələrin tanışş məkanda başş verdiyyi hallarda insan daha çox obyekti diqqət mərkəzində saxlaya bilir. Diqqətin həcmi hər
bir fə
f rdin təcrü
rübəsi və xüsusi biliyi ilə əlaqədardır. Məsələn, bir neçə il basketb
t ol
və ya voleyb
y olla məşğul olan yeniyetmədə diqqətin həcmi bu oyunlarla yeni məşğul
olanlara nisbətən daha çoxdu
d r.
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 artıq cəmlənmişdir (cərimə zərb
r əsi vurarkən), lakin oyun şəraitində sizə tanış olan adi hallarda fə
f aliyyətiniz zamanı diqqətin konsentrasiyası xeyli
aşağıya dü
d şür. Diqqətin həddindən art
r ıq cəmlənməsi çox az vaxt ərzində davam edir.
Bir sıra psixoloqlar diqqəti hər hansı bir obyektə cəmləmə bacarığını insanın
psixolloji hazırlığını artırmaq üçün vasitə hesab edirlər. Yəni bu diqqət müəyyən
obyekktlərə cəlb olun
unur, diqqət yay
a ındıqdan
a sonra fa
f silə verilir,
r yenidən diqqət həmin
əşyaya və ya obyektə yönəldilir. Beləliklə, diqqətin cəmləşdirilməsi prosesi iradi
ollaraq
q uzadılır, idarə olunur, onun dayanıqlığı təmin olunur.
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Diqqətin davamlılığı – tələb olunan vaxt müddətində diqqəti cəmləşdirərək
saxlamaq bacarığıdır. Məsələn, qru
rupla və komandalı fə
f aliyyət zamanı oyunun hər
hansı məsul hissəsində sizdən yalnız çox diqqətli olmaqla yanaşı, qeyd olunan vaxt
üçün diqqətin dayanıqlılığı, davamlılığı tələb olunur.
Diqqətin mütəhərrikliyi – onun bir obyekt üzərindən digərinə 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, müdafi
f əçiləri, həm də 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, bütün analizatorlar, əsasən, görmə, əzələ-hərəki, eşitmə, vestibülyar və toxunma reseptorları
iştirak edir. Bu hislər vasitəsilə siz bədənin fə
f zada vəziyyətini, hərəkəti, ətrafl
f arın
yerdəyişməsi haqqında info
f rmasiya əldə edirsiniz. Qavrama da hiss kimi görmə,
eşitmə, iy,
y dad və s. bölünür. Lakin hərəkətlərin təlimi və öyrədilməsində fə
f za, vaxt
və hərəkətin qavranılması, hiss edilməsi daha böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Fəzanın qavranılması (“fə
f za hissi”) – görmə, toxunma və kinestetik analizatorlar vasitəsilə həyata keçirilir.
V xtın qavranılması (“vaxt hissi”) – hərəki fə
Va
f aliyyətin sürətinin, ardıcıllığının,
davamlılığının bizim şüurumuzda əks olunmasıdır. Hərəkət tempi və ritmi vaxt
hissinin mürəkkəb fo
f rması hesab 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 duyulur. 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 qabiliyyətinə malikdir. Lakin xüsusi hərəkətlərin
köməyi ilə vaxtı fə
f rqləndirmə 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.); sürətlənməə
(bərabərsürətli, artansürətli, azalansürət və s.); icra xarakteri (bükməə, açmaa,
dartınma, təkan); icra fo
f rması (dü
d zxətli, əyrixətli, dairəvi, qövsvari);; hərəkkətin amplitu
t du
d (geniş, ensiz, tam); hərəkətin istiqaməti (sağa, sola, yuxarı, aşağı); hərrəkətin
icra müddəti (qısa, uzun).
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Yaddaş – fi
Y
f kir, obraz və əvvəllər öyrənilmiş hərəkətlərin yaddaşda saxlanılması
və zəru
r ri olan hallarda icrası ilə əlaqədar psixi prosesdir. Hərəki fə
f aliyyətin öyrənilməsi üçün yaddaşın aşağıdakı bütü
t n növləri zəru
r ridir: hərəki, obraz, emosional və
verb
r al. Hərəki yaddaşın məzmunu öyrənilmiş hərəkətlərin əzələ-hərəkət obrazından
ibarətdir. Beləliklə, hərəki yaddaş müxtəlif hərəki bacarıq və vərdişlərin fo
f rmalaşması üçün əsasdır.
Düşüncə – hadisə və obyektlərin mahiyyətinin və başvermə qanunauyğunluqlarının dərk edilməsidir. Bu insanın ali yaradıcılıq fo
f rmasıdır. Düşüncə vasitəsilə
hərəkət, onun strukturu anlaşılır. Düşüncə hiss, təfə
f kkür və təsəvvürə əsaslanır.
Hərəki təsəvvürü
r n fo
f rmalaşması, icrası, icranın təkmilləşdirilməsində ikinci siqnal
sisteminin, sözün rolu böyükdür. İstənilən düşüncə nitqlə əlaqəli şəkildə yaranır,
inkişaf edir. Düşüncə mürəkkəb əqli fə
f aliyyət olub
u özündə təhlil, sintez, ümumiləşdirmə, təsnif və sistemləşməni birləşdirir.
Hərəki fə
f aliyyətin öyrədilməsi təhlil, sintez, müqayisəyə əsaslanır. Təhlildən
istifa
f də edərək biz mürəkkəb hərəki fə
f aliyyəti hissələrə bölür, hissə-hissə öyrənirik.
Sintez vasitəsilə biz öyrəndiyimiz, mənimsədiyimiz hissələri birləşdirərək bir tam
hərəkət fo
f rmasında icra edirik. Müqayisə bacarığı bizə hərəki fə
f aliyyətlərdəki
oxşarlığı, müxtəlifl
f iyi aşkar etməyə, icra üsullarının üstü
t n və çatışmayan cəhətlərini
aydınlaşdırmağa kömək edir.
Hiss və emosiyalar hər bir insanın həyatında böyük rol oynayır. Mürəkkəb,
çətin hərəki fə
f aliyyətin icrası zamanı yaşanan hiss, həyəcan bu hərəkətlərin 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 həyyəcana,, xüsusən də müsbət emosiyyaların fo
f rmalaşşmasına
xüsusi önəm vermək lazımdır.
İradə və iradi xüsusiyyətlər – iradə insanın daxili, mənəvi enerj
r isi hesabına
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, sərbəstdir. 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 rmağa məcbur edə bilirsənmi? Ev tap
a şırıqlarını yerinə yetirirsənmi? Məktəbin nizam-intizam qaydalarına əməl edirsənmi?
Öz koomandan uğru
r nda bütü
t n gücünlə müb
ü arizə ap
a arırsanmı? Qamətini dü
d zəltmək,
güclü olmaq üçün əziyyətə qatlaşıb hərəkətlər edirsənmi?
Yuxaarıda sadalananların hamısı sizdən iradə tələb edən fə
f aliyyətlərdir. Əslində,
bunlarr üçün o qədər də böyük iradə tələb olunmur. Lakin siz hər dəfə
f bunları yerinəə
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yetirərkən müəyyən qədər iradi hissə yiyələnirsiniz. İradi cəhətdən fo
f rmalaşır,
özünüzü çətinliyi dəf etməyə hazırlayırsınız. Tədricən daxilinizdə olan iradə hissi
sizi məqsədyönlü fə
f aliyyət göstərməyə, zəruri 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
f aliyyət qurmağa kömək edəcəkdir. Yo
fə
Y ldaşlarınızın, rəqibin məqb
q ul hesab
a etmədiyiniz fə
f aliyyətinə qarşı qəzəblənərkən özünüzü təmkinli, səbirli ap
a armağınız sizin
müəyyən iradi xüsusiyyətlərə yiyələnmiş oldu
d ğunuza dəlalət edir.
Beləliklə, hərəki fə
f aliyyətin uğurlu olması bütü
t n psixi prosesləri dərk
r etmə, emosional və iradi keyfi
f yy
y ətlərin təzah
ahüründən asılıdır.
r Bu iradi xü
x susiyy
y ətlər isə mü
m xtəlif
istiqamətli və təyinatlı fi
f ziki hərəkətlərin icrası zamanı inkişaf edir və təkm
k illəşir.
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HƏRƏKƏTLƏRİN İCRASI ZAMANI QORXU HİSSİNİ
NECƏ DƏF ETMƏLİ?
İnsanın bütün hərəkətləri mərkəzi sinir sisteminin fə
f aliyyəti nəticəsində
tənzimlənir. Hərəkət, onun icra obrazı ilkin olaraq insan beynində fo
f rmalaşır, sonra
isə yerinə yetirilir. Siz qaçır, tu
t llanır, yerdəyişmə edir və mərkəzi sinir sistemindən
gələn sinir impulsları nəticəsində digər hərəki fə
f aliyyətləri icra edirsiniz. Sinir
impulslarının tezliyi, gücü və s. xüsusiyyətləri haqqında sonrakı sinifl
f ərdə məlumat
veriləcəkdir. Qısaca qeyd etmək olar ki, bu xüsusiyyətlər insanın mənsub
u oldu
d ğu
sinir tipinin xüsusiyyətləri ilə təyin edilir. Məsələn, sanqvinik və xolerik sinir
tiplərində bu imp
m ulsların gücü kifa
f yət qədər güclü, digər sinir tiplərində isə nisbətən
zəifd
f ir.
Xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, sinir impulslarının yuxarıda qeyd olunan
xüsusiyyətləri hərəkətin icra keyfi
f yyətinə, yəni onun icra sürətinə, tezliyinə,
davamlılığına təsir etdiyi kimi hərəkətlərin icrası, onların icra şəraiti də mərkəzi
sinir sistemində hərəkətin tənzimlənməsi ilə əlaqədar müəyyən dəyişikliklər
yaradır. Bu səbəbdən də hərəkətlərin icra şəraitinin tədricən mürəkkəbləşdirilməsi
və çətinləşdirilməsi şagird psixologiyasında olan
a qorx
rxu hissinin ar
a adan
a qaldırılmasına
şərait yaradır.
Ümumtəhsil məkt
Üm
k əblərində fi
f ziki tərb
r iyə dərslərinin üzərində ap
a ar
a ılan
a mü
m şah
a idələr
göstərir ki, icrası cəsarət tələb edən hərəkətlər zamanı bütü
t n şagirdləri üç qru
rupa
bölmək mü
mümkündü
dür. Birinci qr
qrupa aid edilən şagirdlər cəsar
a ət tələb edən hərəkətlərin
icrasında heç bir çətinlik çəkmirlər. Onlar təhlükəli şəraitdə icra zamanı hərəkətin
kəmiyyət göstəricilərini (yəni təkrarların sayını və s.) çox cüzi azaldırlar. Bəzi
hallarda isə bu göstəricilərin artırılmasını da müşayiət etmək mümkü
k ndü
d r. Bu
qru
rupa aid olan şaggirdlər hərəkətləri dü
d zggün yerinə yetirmədikdə,, onlarda qorxu
hissi fo
f rmalaşmır, onlar bütü
t n hallarda cəsarət və özünəinam nümayiş etdirirlər.
İkinci qru
r pa aid olan şagirdlər cəsarət tələb edən, icrasında təhlükə olan
hərəkətləri yerinə yetirərkən, qorxu hissi keçirirlər, lakin bu hissi dəf etməyi
bacarırlar. Belə şagirdlərdə qorxu hissinin fo
f rmalaşmasının qarşısını almaq üçün
həmişə köməkçi hərəkətlərdən istifa
f də etmək məqsədəuyğundu
d r. Düzgün seçilmiş
hərəkətlərdən dərs prosesində istifa
f də etdikdə bu qru
rupda olan şagirdlərdə asanlıqla
təhlükəli hərəkətləri cəsarət və inamla icra etmək bacarığı və vərdişi yaratmaq
mümkü
k ndü
d r.
Üçüncü qrupa aid olan şagirdlər icrası risk tələb edən hərəkətləri yerinə
yetirərkən, qorxu hissi keçirirlər. Belə şagirdlərdə hər bir uğursuz icra qorxu
hissinin fo
f rmalaşmasına səbəb olur. Bu səbəbdən də onlar köməkçi və xüsusi
hərəkəətləri yerinə yetirməklə daha çox risk tələb edən hərəkətlərin icrasına
hazırllaşmallıdırlar. Əks halda onlarda özünümüdafi
f ə reaksiyasının yaratdığı davamlı
qorxu hisssi formalaşacaqdır.
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Şagirdlərdə risk tələb edən hərəkətlərin dəf olunması üçün cəsarət hissinin
f rmalaşdırılması prosesi onların yaş, fi
fo
f ziki və psixoloj
o i inkişaf xüsusiyyətləri
nəzərə alınmaqla həyata keçirilməlidir. Lakin bu tələb 8-ci sinifd
f ə fi
f ziki tərb
r iyə
dərslərinin təşkili zamanı daha ciddi surətdə nəzərə alınmalıdır. Çünki məhz 8-ci
sinif şagirdlərində sürətli fi
f ziki inkişafl
f a əlaqədar olaraq, əzələlər tonusunun
tənzimlənməsində ciddi dəyişikliklər baş verir ki, bu da öz növbəsində icra zamanı
əzələlərin boşalmasına, lab
a illiyinə mane olur. Nəticədə isə hərəkətlər qüsurlu,
koordinasiyasız icra olunur, hərəki bacarıq və vərdişlərin fo
f rmalaşması prosesi
xeyli ləngiyir. Məhz bununla əlaqədar olaraq, bu sinif şagirdlərində çeviklik
qab
a iliyyətinin inkişafı
f onlarda cəsarət hissinin fo
f rmalaşması üçün əsas baza rolunu
oynayacaqdır. Buna görə də hər bir dərsdə bir neçə risk tələb edən hərəkətlərin
icrası oldu
d qca zəru
ruri am
a ildir.
r Bu hərəkətlər mənimsənildikcə tədr
d icən dah
a a mü
mürəkk
k əb,
çətin, icrası risk tələb edən digər hərəkətlər dərs prosesinə daxil edilir. Aşağıda
verilən hərəkət kompleksləri yuxarıda qeyd olunan məsələnin həllində nümunə
kimi istifa
f də edilə bilər.

3.

1.

2.

Diy
i irlə
l nən tir üz
ü ərinə qoy
o ulm
l uş lövhə üz
ü ərinə
qaçaraq tullanaraq sürüşmək.
k Ke
K çi üz
ü ərində
d n
at üz
ü ərinə tullanmaq, irə
r liy
i ə may
a allaq aşaraq
i üz
ip
ü ərində
d n tullanmaq.

Keçi üz
K
ü ərində
d n tullanaraq
k natd
ka
tdan sallanmaq.

4.

At üz
ü ərində
d n yanakı
k
tullanaraq yana yuvarlanmaq.
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5.

T r üz
Ti
ü ərində
d mübariz
i ə.

6.

7.

Paralel qollar
üzərində
d yeriş
i.

Baş və saidl
dlər üz
ü ərində
d du
d ruş, irə
r liy
i ə may
a allaq, ke
k çi üz
ü ərində
d n uzunluğa tullanmaq.

8.

9.

Tərə
rəfmüqabilinin
kküürə
rəyində
d
arx
r ay
a a
maayallaq.

Gimnastika
k ska
k my
m ası ilə
l paralel
qolla ke
k çmək.
k
10.

Biir ay
a ağı bükm
k əkl
klə ke
k çi
ü ərində
üz
d müvazinət.

11.

Atd
tdan ip
i
üüzərində
d n tullannmaq, bir
add
ddım irə
r liy
i ə
may
a allaq.

12.

İ üz
İp
ü ərində
d n tullanaraq irə
r liy
i ə may
a allaq.

13.

Döş
ö əkklər üz
ü ərinə yıxıllmaq.
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14.

15.

K çidə
Ke
d n tir üzəriinə tulllanmaq, sıçray
a araq
arx
r ay
a a açılm
l aq.

İrəliy
İr
i ə may
a allaq, yıxılan şüvülü tutm
t aq.
16.

17.

At üz
ü ərində
d uzanaraq da
dayaq qolları
açaraq ovucları birr birinə vurmaq.

Taxta quurğ
Ta
r u ilə
l yeriş
i.
18.

Y varlaq tax
Yu
a talar üz
ü ərində
d qaçış.
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MÜSTƏQİL MƏŞĞƏLƏLƏRİN TƏŞKİLİ ZAMANI İSTİFADƏSİ
TÖVSİYƏ OLUNAN SADƏ MƏŞQ METODLARI
stənilən 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, sürət-güc, çeviklik və s.-nin inkişaf na həsr olunur. Bu səbəbdən də hər bir yeniyetmə ayrı-ayrı hərəki qab
fı
a iliyyətlərin
inkişafı
f nı əsaslandıran fa
f ktorlar haqqında məlumata malik olmalı, yəni hər hansı
hərəki qab
a iliyyətin xüsusiyyətlərini 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
müqaviməti dəf etmək və yaxud ona qarşı dayanmaq bacarığı kimi xarakterizə etmək olar.
Qüvvənin təsnifa
f tını vermədən qeyd etməliyik ki, idmanda maksimal, mütləq,
partlayış, sürətli, nisbi, reaktivlik, elastiklik qüvvə anlayışları mövcuddu
d r.
Qüvvənin inkişafı
f nı və təzahürü
r nü şərtləndirən əsas amillər aşağıdakılardır:
1. Əzələnin en kəsiyi;
2. Əzələ lifl
f ərinin xüsusiyyəti;
3. Əzələnin reaktivliyi və onun elastiklik xüsusiyyəti;
4. Eyni hərəkətlə iştirak edən mü
m xtəlif qr
qrup sinerg
r ist 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 rejiminin səmərəliliyi;
8. Maddələr müb
ü adiləsi, 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 kompleks hərəki
qab
a iliyyətdir. Sürət-güc – qısa vaxt vahidində mümkü
k n qədər yüksək qü
q vvə təzahür
etdirmək qab
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. Əzəələnin anaerob şəraitində təqəllüsünü təmin edən enerj
r i mənbələri;
8. Əzələ liflərinin xüsusiyyəti, əzələdə sürətli lifl
f ərin miqdarı;
9.. Sürətlə əlaqəsi olan başqa fi
f ziki keyfi
f yyətlərin inkişaf səviyyəsi və s.
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Dözümlü
l lü
l k qabil
iliyyəti
t – hər hansı hərəki fə
f aliyyət zamanı yoru
r lmaya qarşı
dayanmaq bacarığıdır. Dözümlülüyün ümumi, sürət, qü
q vvə 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 fu
f nksiyaların dayanıqlığı;
7. Bərp
r a proseslərinin sürəti.
Ç vik
Çe
i li
lik qabil
iliyyəti
t – yeni hərəkətin mümkü
k n 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 amplitu
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 koordinasiyyadan;;
4. Antaqonist və sinergist əzələlər arasında koordinasiyadan;
5. Əzələnin boşalma qab
a iliyyətindən;
6. Hərəkətlərin icrasından əvvəl orqanizmin kifa
f yət qədər qızışdırılmasından;
7. Ətraf mühitin temperatu
t ru
r ndan.
Hərəki qab
a iliyyətlərin inkişaf xüsusiyyətləri haqqında info
f rmasiya müvafi
fq
məşq metodu
d seçməyə və ondan istifa
f də etməyə imkan yaradır.
İDMAN MƏŞQİNİN METODLARININ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
İdman məşqinin metodları bacarıq və vərdişlərin fo
f rmalaşmasına və təkmilləşməsinə, hərəki qab
a iliyyətlərin inkişaf etdirilməsinə istiqamətlənmişdir. Metodd
məşq prosesində hərəkətlərdən necə istifa
f də olunmasını müəyyənləşdirir.
İ te
İn
t rval meto
t d – məşq yü
y kü
k komp
m onentlərinin və ya hərəkətlərin intenssivliyinnin
dəqiq bir diap
a azonda təkrar icrası ilə səciyyələnir. Burada əsas diqqqət hərəkəətlərin
icrası arasındakı istirahətə (əvvəlcədən ciddi müəyyən olunmuş)) yönəlmiş oluur.
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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 interv
r alında baş verir. Bu metod idm
d an fo
f rm
r asına tez dü
d şməyə
imkan verir. Lakin qısa vaxtda bu metoda uyğunlaşmaq mümkü
k ndü
d r. Bu isə məşqin
səmərəsini azaldır.
T krar meto
Tə
t d – təyinatı müəyyən edilmiş məşq yükü
k nün idmançı orqanizminin
iş qab
a iliyyətinin bərp
r ası üçün kifa
f yət edəcək istirahət intervalında çoxsaylı təkrarla
icrası ilə səciyyələnir. Bu metod hərəkətlərin seriyalarla icrası üçün əlverişlidir.
Hərəkətin orqanizmə məşqlənmə təsiri interval metoddan fə
f rqli olaraq, yalnız
hərəkətin bilavasitə icrası zamanı baş verir.
Təkr
k ar metoddan hərəkət texnikasının təkm
k illəşdirilməsi, 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 qab
a iliyyətlərin
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 birbiri ilə əlaqəli hərəki qab
a iliyyətlərin inkişafı
f və vərdişlərin təkmilləşdirilməsi daha
səmərəli həyata keçirilir. Bu halda istifa
f də olunacaq hərəkətlər əvvəlcədən seçilir,
onların alətlər üzərində icra olun
u ma yerləri (“dayanacaqlar”), intensivliyi, təkr
k arların
və seriyaların sayı, istirahət interv
r alı müəyyənləşdirilir. Bir komp
m leksə 5–20 hərəkət
daxil edilə bilər.
Bu metodu
d fə
f rqləndirən cəhətlər bunlardır:
1. Hər bir alətdə ( və ya “dayyanacaqqlarda”)) yerinə yetiriləcək işşin və istirahətin
reqlamentləşdirilməsi;
2. Məşq yükü
k nün fə
f rdiləşdirilməsi;
3. Məşq yükü
k nün sistemli və tədricən artırılması;
4. Ya
Y xşı mənimsənilmiş hərəkətlərdən istifa
f də 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 mərh
r ələlərində istifa
f də olunur. Metodu
d n çatışmayan cəhəti ondan ibarətdir ki, idmançının orqanizmində bu rej
e imdə
yerinəə yetirilən məşq yükü
k nə uyğunlaşma ehtimalı böyükdü
d r. Bu da məşqin səmərəsini azalddır.
Dəyiişşkən meto
t d – bu metod qaçış prosesində (və ya istənilən hərəkətin icra
ollunması zamanı) məşq yükü
k nün icra intensivliyinin, tempinin, amplitu
t daasınınn

47

qüvvə sərfi
f nin və s. məqsədəuyğun dəyişdirilməsi ilə fə
f rqlənir. Məsələn, 1500 və
3000 metrlik məşq məsafə
f sində idmançı hər 200 metrdən sonra 100 metr məsafə
f ni
sürətlə (məsələn, 90% intensivliklə) qaçır, sonra qaçışı dayandırmadan əvvəlki qaçış tempinə “qayıdır”. Bu metodu
d n üstü
t n cəhəti ondan ibarətdir ki, məşqdə yekn
k əsəqliyi aradan qaldırır. Lakin ürək-damar 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 komp
m onentlərinin təxmini (idmançının özünü necə hiss etməsi
ilə) hesab
a lanmasıdır.
N zarə
Nə
r t meto
t du
d – hərəkətlərin maksimum intensivlikdə yerinə yetirilməsidir.
Bu metoddan istifa
f də etməklə məşqçi idmançının hazırlığı haqqında müəyyən
qənaətə gələ bilər.
Dövrü
r olaraq bu metoddan istifa
f də edilməsi fi
f ziki keyfi
f yyətlərin inkişafı
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 oldu
d ğu
qədər yüksək intensivliklə yerinə yetirilməsi ilə səciyyələnir. Bu metodu
d n iradi və
mənəvi keyfi
f yyətlərin inkişafı
f , yarış şəraitində taktiki bacarıq və vərdişlərin təkmilləşməsində müstəsna rolu vardır.
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VIII sinifdə şagirdlərin diaqnostik qiymətləndirmə cədvəli
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50
30 m qaçı (san)

Turnikd
dartınma (df)

3x10 m qaçı
(san)
Mkik qaçıı
6 dqiqlik qaçı
(dq, san)
Nbz, aciyrin
hyat tutumu

Sürt

Sürt-güc

yilgnlik

Qüvv

2.

3.

4.

5.

6. Çeviklik

7. Dözümlülük

8. Funksional
inkiaf

Oturmu
vziyytdn
irliy yilm
(sm)

Yerindn
uzunlua
tullanma (sm)

Diaqnostik
qiymtlndirm
Boy, çki,
boy\çki indeksi

 Qiymtlndirm
hrktlri
1. Fiziki inkiaf

K.S.Q. 6
1500 m qaçı

1)     opun sbt atılması
2)    opun qapıya vurulması
   opun oyuna
3) daxil edilmsi

K.S.Q. 4
1) Turnikd dartınma
2) Uzanaraq qolların bükülübaçılması
3) Bir ll istinadla tk ayaq
üzrind oturub-durmaq
4) Bdnin bükülüb-açılması
5) Gimnastika kndirin
dırmanmaq
K.S.Q. 5

K.S.Q. 1
1) 60 m-100 m qaçı (sinifdn
asılı olaraq)
2) 4 X 50 m estafet qaçı
K.S.Q. 2
1) Qaçaraq hündürlüy tullanma
2) Qaçaraq uzunlua tullanma
3) Tennis topunun atılması
K.S.Q. 3
1) “Körpü”
2) Oturmu vziyytdn irliy
yilm

Kiçik summativ qiymtlndirm

Y1 =







1 
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/ / /

B.S.Q.=

B.S.Q. 1
– 30 m qaçı;
– yerindn uzunlua tullanma;
– oturmu vziyytdn
irliy yilm.

I yarımild

I=





/ / /

 0

. .

Y2 =

B.S.Q.=






1 







   0   0 2 2 

– turnikd dartınma;
– 3x10 m qaçı;
6 dqiqlik qaçı v ya 1500 m qaçı.

B.S.Q. 2

II yarımild

Böyük summativ qiymtlndirm

Ümumtəhsil məktəblərində “Fiziki tərbiyə” fənni üzrə şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi ardıcıllığı

BAZA İDMAN NÖVLƏRİNİN İCRA TEXNİKASINA YİYƏLƏNMƏ
VƏ HƏRƏKİ QABİLİYYƏTLƏRİN İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİ
8-ci sinifd
f ə atletika idmanına aid edilən növlər şagirdlərdə sürət qab
a iliyyətinin
inkişafı
f üçün qısa məsafə
f lərə qaçış, estafe
f t (müxtəlif mərhələli) qaçışları; sürətgücün inkişafı
f üçün uzunluğa və hündürlüyə tullanmalar, 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 komp
m leksləri, 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, sürətgüc, dözümlülük qabiliyyətinə malik olmalısınız. Ola bilsin ki, siz aşağı start
texnikasını qənaətbəxş səviyyədə mənimsəmişsiniz, lakin sürətlənmə, maksimal
qaçış sürətiniz aşağı səviyyədədirsə, onda qısa məsafə
f yə qaçışda yüksək nəticə
göstərmək mümkün olmayacaqdır. Və yaxud qaçaraq uzunluğa, hündürlüyə tullanma texnikasına yiyələnmişsiniz, lakin kifa
f yət qədər sürət-güc hazırlığı olmadan
bu növlərdə qənaətb
t əxş nəticə göstərm
r ək 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, qü
q vvə, çeviklik və s. bu kimi hərəkətin icra keyfi
f yyətini mü
m əyyən 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, həndbol və digər idman oyun növlərində uğur əldə etmək üçün zəruri faktor hesab
a edilir.
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Atletika idmanı
Atletika hərəkətlərinin icra texnikasının mənimsənilməsi
və təkmilləşdirilməsi
SÜRƏT
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, fa
f zalardan ibarətdir. Bu hərəkət 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 məsaf lərə qaçışda da yuxarıda qeyd olunan zəru
fə
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 şərti olaraq dörd hissəyə bölünür: start, start sürətlənməsi,
məsafə
f boyu qaçış və fi
f nişetmə.
Start. Qısa məsafə
f lərə qaçışda aşağı startdan istifa
f də olunur. Aşağı start vəziyyəti idman mütəxəssislərinin fi
f krincə, 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
texnikası ilə daha yaxından tanış olmağa imkan verir. Startdan çıxmaq üçün start
qəliblərindən istifa
f də olun
unur. Bu qəliblər qaçışa başlay
a ar
arkən idm
d an
a çının təkan
a ı zam
a an
a ı

adi

uzaqlaşdırılm
l ış

yax
a ınlaşdırılm
l ış

Şəkil 8. St
S art qəliblə
l rinin qurulm
l ası
variantları
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Şəkil 9. St
S art qəllibləri

arxaya mümkü
k n sürü
r şmənin qarşısını alır, təkanın gücünü qaçış istiqamətinə yönəldir.
r Star
art qəliblərinin qu
qurulması idm
d an
a çının baş, xüsusən qıçlar
a ının uzun
u luğun
u a, onu
nun
hazırlıq səviyyəsinə uyğun quru
r lmalıdır. Qəliblərdən istifa
f də variantı idmançının
(şagirdin) start zamanı malik oldu
d ğu potensialı reallaşdırmağa imkan verməlidir.
Start qəliblərinin quru
r lmasının üç variantı mövcuddu
d r: “adi”, “uzaqlaşdırılmış”
və “yaxınlaşdırılmış” (şəkil 8).
Y ni məşğul olanlar, adətən, daha çox start qəliblərinin qurulmasının “adi”
Ye
variantından istifa
f də edirlər. Bu zaman irəlidəki qəlib start xəttindən 1–1,5 pəncə
məsafə
f də, arxadan qəlib isə birinci qəlibdən baldır uzunluğunda və ya 1,5 pəncə
aralıda (deməli, start xəttindən 3 pəncə arxaya) quru
r lur. İrəlidəki qəlibin dayaq sahəsi qaçış yoluna nəzərən təxminən 45–50º-lik, arxa qəlib isə bir qədər artıq 60–
70º-lik bucaq altında quru
r lur. Qeyd etmək lazımdır ki, bu göstəricilər şərtidir və
f rdi xüsusiyyətlərə müvafi
fə
f q olaraq dəyişir.
Məhz fə
f rdi xüsusiyyətlərin müxtəlifl
f iyi start qəliblərinin qurulmasının digər
variantlarından istifa
f də etmək zəru
r rəti yaradır. Qəliblərin qu
q ru
r lması variantları şəkil
8-də verilmişdir. “Uzaqlaşdırılmış” start variantında irəlidəki qəlib arxadakı 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 qəlibləri start xəttinə yaxınlaşdırılarkən dayaq sahəsinin bucağı
azalır, start xəttindən uzaqlaşdırılarkən isə dayaq sahəsinin bucağı artır.
“Starta!” komandası ilə idmançı start qəliblərindən irəliyə keçir, əlləri ilə qaçış
yoluna istinad edərək bir pəncəsini irəlidəki qəlibə, digər pəncəni isə arxa qəlibə
söykəyir (şəkil 10). Bir ay
a aq arx
r a day
a aqda diz üzərində du
duraraq, əllərini start
r xəttinin
arxasında saxlayır.

Şəkil 10.
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Müəll
M
llim şag
a ir
i di
din dü
d zg
z ün sta
t rt vəziy
iyyəti
tinə aşağ
a ıda
d kı qay
a da
d da
d nəzarə
r t edi
dir:
1. Qolların dayağa çiyin enində şaquli olaraq qoyulması.
2. Kü
K rəyin və başın dü
d z saxlanılması.
3. Hər iki pəncənin qəliblərlə sıx təmasda olması.

Şəkil 11.
“Diqqət” komandası ilə qıçların azacıq açılması hesab
a ına çanaq çiyinlərdən bir
qədər yuxarıya qaldırılır, bədənin ağırlığı yuxarıya – irəliyə ap
a arılır. İdmançı qaçışa
tez, gecikmədən başlamaq üçün əlverişli vəziyyət alır.
“Diqqət” komandasında müəllim şagirdin düzgün vəziyyətinə aşağıdakı qaydalara uyğun nəzarət edir:
1. Baldırların bir-birinə paralel vəziyyətdə olması.
2. Çanağın çiyin səviyyəsindən xeyli yüksəkdə olması.
3. İrəli qəlibdə yerləşən qıçın diz oynağında təxminən 90º-lik bucaq əmələ
gətirməsi.
4. Çiyinin qollardan azacıq irəli keçməsi.
5. Hər iki ayaq pəncəsinin qəliblərlə yaxşı təmasda olması.
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Şəkil 12.
“Marş” komandası qaçışa başlamaq üçün siqnaldır. Müəllim şagirdin fə
f aliyyətinə belə nəzarət edir:
1. Arxadakı qıçın sürətli, ani təkanı və əllərin dayaqdan eyni vaxtda götü
t rü
r lməsi.
2. İrəlidəki qıçın davamlı, güclü təkanı, qıçın oynaqlardan tam açılması.
3. Arxa qəlibdən götü
t rü
r lən ayağın qaçış səthinə yaxından irəliyə ap
a arılması.
4. Qolların kəskin holaylandırma hərəkəti üçün dirsəkdən bükü
k lməsi.

Şəkil 13.
Aşağı start vəziyyətini start qəlibləri olmadan da mənimsəmək mümkündür.
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
idmanççı güclü qıçının pəncəsini ikinci xəttə, arxadakı ayağını isə üçüncü xəttə qoymaqlaa dizinii qaçış səth
t inə dayağa qoyu
y r. Əllər start
r xəttinin (birinci xəttin) arx
r asında
çiyin eninndə dayağa qoyulur. “Diqqət” komandası ilə idmançı bir əli dayaqda olmaqla start vəziyyətinə qalxır və “Marş” komandası ilə qaçışa başlayır.
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Şəkil 14.
Start sürətlənməsi – qaçışa başladıqdan sonra maksimal qaçış sürəti əldə olunana qədər məsafə
f qət olunur. İdmançının hazırlığından asılı olaraq bu məsafə
f 25–
35 m ar
a asında dəyişir.
r Ümu
mumtəhsil məkt
k əblərinin şagirdləri üçün
ü təxminən 20–25 m
məsafə
f start sürətlənməsi üçün kifa
f yətdir.
Start sürə
St
r tl
tlənməsi zamanı şag
a ir
i d öz fə
f ali
liyyəti
tini aşağ
a ıda
d kıla
l rla
l tə
t nzim
i lə
ləyir
i:
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 20–225 metrdə tədricən düzəldilir.
Start sürətlənməsi ilə məsafə
f boyu qaçış arasında dəqiq sərhəd yoxdu
d r. Adətən,
start sürətlənməsi maksimal qaçış sürətinin 90–95%-i əldə olundu
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 bütün
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. Qollar
a ın hərəkəti qaçış ritm
t inə mü
m vafi
f qdir və təkan
a ın sür
ü ətli icrasına və addım
tezliyinə kömək edir.
3. Qaçış addımlarının uzunluğu təxminən eynidir.
4. Ay
A aqlar qaçış səthinə pəncənin ön hissəsi ilə yayvari dayağa qoyuluur.
5. İrəliyə sürətli hərəkət etmək səyi hiss olunmalıdır.
6. Əldə olunmuş qaçış sürətini saxlamaq lazımdır.
Məsafə
f boyu qaçış fi
f nişetmə ilə başa çatır.
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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. Ümumtəhsil məktəblərində fi
f nişetmə
sadəcə olaraq sonuncu qaçış addımında gövdəni irəliyə əyməklə icra edilir.
Qısa məsaf
afəyə qaçış te
texnik
i asını tə
t km
k il
illəşdi
dirmək üçün hərə
r kə
k tl
tlər:
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. Müxtəlif 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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SÜRƏTİN İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİ
Sürətin inkişaf etdirilməsi üçün aşağı sinifl
f ərdə verilmiş qısa məsafə
f lərə qaçış
elementləri olan estafe
f tlərdən, oyunlardan, yarışlardan istifa
f də edilməlidir. Qeyd
olunan hərəkətlərin şəkilləri VI və VII sinifl
f ərin dərslik və müəllim vəsaitlərində
geniş şəkildə verilmişdir. Xüsusi qeyd etmək istəyirik ki, dərsdə klassik hərəkətlərin
icrasına şagirdlərin marağı azdır. Bu səbəbdən də bütün sürət hərəkətləri cütlük,
kiçik komandalar arasında yarış fo
f rmasında keçirilməlidir.
Hərəkətin reaksiya tezliyini yaxşılaşdırmaq üçün oyunlar:

Arx
r ası üstə
t uzanmış vəziy
iyyətd
tdən start,
t top
o a qaçış, top
o la bay
a raq ətraf
afında
d n fı
f rlanmaq, top
o u
əvvəlk
lki yerinə qoy
o ub çıxış vəziy
iyyətinə qay
a ıtm
t aq

Ş girdlərin birinci cərgədə aşağı start, ikinci cərgədə oturmuş, üçüncü cərgədə kürəyi qaçış
Şa
i tiqamətində
is
d oturmuş vəziy
iyyətlə
l rd
rdən 10 m məsaf
afəyə ey
e ni vax
a td
tda startı

Arallarında 2 m, kürəkləri bir-birinə tərəf olan iki cərgədə oturaraq düzülmüş şagirdlərin ey
e ni
vax
a td
tda 20–
0 25 m məsaf
afəyə startı
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K rə
Kü
r kl
kləri birr birinə tə
t rə
rəff aralarında
d 30 m məsaf
afə olan iki
k cərg
rgədə
d aralarında
d 1 metr məsaf
afə olmaqla, oturaraq dü
düzülm
l üş şagird
rdlərin ey
e ni vax
a td
tda startı və maks
k imal sürə
r tlə
l qaçışı

İİkki ko
k maanda 30 m məsafədə göstərilmiş vəziyyətdə (digər çıxış vəziyyətləri də ola bilər) startd
tda
d rurlar.
du
r Ey
E ni vax
a td
tda startla 30 metrə
r ni qaçaraq bay
a raqda
d n dö
d nüb, öz
ö ko
k manda
d yold
ldaşlarına
t rə
tə
rəf qaçırlar

Aralarında
d 1 m məsafə, kürəkləri bir-birinə tərəf iki cərgədə düzülmüş şagirdlərin ey
e ni vax
a td
tda
startı. İk
İkinci cərg
rgədə
d ki
k şagird
rdlər 15–20 m məsaf
afədə
d birinci cərg
rgədə
d ki
k lə
l rə
r çatm
t alıdırlar.
r Hə
H r
çatana bir xal

Şagird
rdlər birr birində
d n 22 m məsaf
afədə
d , iki
k cərg
rgədə
d üz
ü -üz
ü ə, aşağı start vəziy
iyyətində
d dü
düzülürlə
l r.
r
Hər şagird
H
r in qarş
r ısında
d 10 m məsaf
afədə
d 1 top
o qoy
o ulur.
r Ey
E ni vax
a td
tda aşağı startd
tdan qaçaraq top
o
ətr
t af
afında
d n dö
d nüb start yerinə qay
a ıdırlar
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Hərəkət tezliyini inkişaf etdirmək üçün estafetlər:

Şəkil 15.
Бир-бириндян 8–10 м мясафя
ф дя старт вя дюнмя хятляри чякилир. Старт вя дюнмя
хятляринin арасында бир-бириндян 30 см мясафя
ф дя ени 5 см олан хятляр чякилир. Синиф
щяр бириндя 5–6 шаэирд олан командалара бюлцнц
н р вя старт
р хяттиндя сырада дц
д зцлцрляр.
Щяр бир команданын биринъи иштиракчылары старт сигналы иля пянъялярини кюндялян чякилмиш щяр бир хяттин цзяриня гоймагла дюнмя хяттиня гачыр, байраьын ятрафы
ф ндан
дюняряк юз командасына гайыдыр. Старт хяттиндя ду
д ран йолдашына тохунуб
у , сыранын
архасына кечир. Щяр щансы хяття тохунмайан команда цзвцня бир ъяримя халы щесабланыр. Беляликля, щяр бир команда цчцн ъяримя халларынын мигдары мцяййянляшдирилир. Финишя даща тез чатан вя ъяримя халлары аз олан команда галиб щесаб олунур.
Ойун бир нечя дяфя
ф тякрар едилир. Мцкафа
ф тландырма цчцн щяр бир команданын ян
йахшы нятиъяси эютцрц
р лцр.

30 m

Şəkil 16.
Синиф щяр бириндя ъцт сайлы иштиракчылары олан командалара бюлцнцр. Щяр бир
команда юзц дя ики йеря бюлцнцр, шякилдя эюстярилдийи кими нишанланмыш sahяnin
якс тяряфл
ф яриндя qarшы-гаршыйа сырада дц
д зцлцрляр. Старт сигналы иля биринъи иштиракчы ниишанланмыш хятляря тохунмагла гачараг якс тяряфд
ф я дайанмыш команда йоллдашларынндан биринъийя тохунур, кечиб сыранын сонунда дайаныр. Щяр щансы хятття тохуунмаййан
иштиракчыйа бир ъяримя халы верилир. Даща тез чыхыш вязиййяти алан, ъяяримя халллары аз
олан команда галиб щесаб едилир.
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Şəkil 17.
Синиф бяраб
а ярсай
а лы ишirakчыlarы олан
а коман
а далар
а а бюлцн
цнцр. Щяр бир коман
а дан
а ын
гар
а шысында шякилдя эюрц
рцндц
дцйц кими хятляр вя бай
а раглар
а ла нишан
а лан
а мыш сащя гу
гурулур
у.
Стар
арт сигн
г алы иля щяр бир коман
а дан
а ын биринъи иштиракчыsы нишан
а лан
анмыш хятл
т яря
р тоху
хунар
араг
мясафя
ф ни гя
г т edirlяr. Юз ко
к ман
а дасына тя
т ря
р ф гачыр, бири
р нъи ишти
т ра
ракчыйа тохун
унур вя сыран
а ын
сону
нунда dayanыrlar. Мясафя
ф нин щяр щан
а сы щиссясиндя хятляря тохун
у май
а ан
а вя йа шякилдя эюстярилян ирялилямя истигамятини позан
а иштиракчыйа ъяримя халы верилир. Даща тез
чыхыш вязиййятиня гай
а ыдан
а вя ъяримя халлар
а ы аз олан
а коман
а да галиб щесаб
а олун
унур.

Şəkil 18.
Синиф ики командайа бюлцнцр вя шякилдя эюстярилдийи кими мейдаnчада чякилмиш
даирянин кянарларында гаршы-гaршыйа дц
д зцлцрляр. Щяр бир команданын биринъи иштиракчыsы саь тяряфд
ф ян гачараг даирянин мяркязиня чатыр, даирянин ики гаршы тяряфи
ф ни бирляшдиррян дц
д з хятт цзяриндя нишанланмыш хятляря тохунмагла гачыб кечир, сол тяряфя
ф
дюняряяк гаачыб команда йолдашыныn архасында ду
д ру
р р. Нишанланмыш сащяни щям дц
д з,
щям дя битиишикк аддымларла гят етмяк олар. Мясафя
ф ни даща тез гят едян, ъяримя халы
аз олаан команда галиб щесаб олунур.
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Maksimal sürətin inkişaf etdirilməsi üçün estafetlər:

2m

15-20 m

Шаgirdlяr iki komandaya bюlцnцrlяr vя aраларында 2 м мясафя
ф олан
ики ъярэядя dцzцlцrляр. Старт сигналы иля
архадакылар fi
f niш xятtini keчяnя qяdяr
юндякиляря чатмаьа чалышырлаr. Юндяки
шаэирдя тохунан щяр бир иштиракчыйа бир
хал верилир. Сонра командалар йерлярини
дяйиширляр. Даща чох хал топлайан команда галиб эялир.

Şəkil 19.
Синиф бяраб
а ярсай
а лы иштирак
а чылар
а а бюлцняряк старт хяттиндя сырада дцзцлцр.
Старт
р сигн
г алы иля биринъи иштиракчылар гачараг 10–15 м мясафя
ф дя дюнмя хяттиндя
гойулмуш байраьын вя йа пирамиданын
ятрафы
ф ндан дюняряк юз командасына
тяряф гачырlar. Ялини старт хяттиндя дайанмыш йолдашына вуру
р р вя сыранын сон на кечирlяr. Даща тез чыхыш вязиййяти
ну
алан команда галиб эялир.
Şəkil 20.
Синиф щяр бириндя бяраб
а ярсайлы иштиракчылары олан ики командайа бюлцнц
н р.
Командалар
бир-бириня
паралел
чякилмиш
S art
St
Финиш
Фи
и
S art
St
старт хятляриндя гаршы-гаршыйа сырада
д зцлцрляр. Щяр ики старт
дц
р хяттиндян ейни
мясафя
ф дя йерляшян орта хятт чякилир.
Хяттин щяр ики кянарында байрагъыглар
гойулур. Старт
р хятляри иля орт
р а хятт арасындакы мясафя
ф шаэирдлярин щазырлыг сявиййясиня уйьун олараг мцяллим тяряŞəkil 21.
ф ндян мц
фи
м яйй
й янляшдирилир. Стар
арт коман
а дассы
иля биринъи иштиракчылар орт
р а хяття тяряф гачмаьа башлайырлар. Орт
р а хяттии бириннъи кечяян
иштиракчы бир хал газаныр. Сонра диэяр ъцтлцкляр йарышырлар. Даща чоох хал топлаайан
ком
манда галиб щесаб
а едилир.
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Şəkil 22.
Синиф щяр бириндя ъцт сайлы шаэирдляр олан командалара бюлцнцр. Мейданчада
бир-бириндян 10–15 м мясафя
ф дя йерляшян ики паралел старт хятtи чякилир. Щяр бир
команда юзц дя ики йеря бюлцняряк старт хятinин архасында гаршы-гаршыйа ду
д ру
р рлар.
Старт сигналы иля щяр бир команданын биринъи иштиракчыsы гаршы тяряфд
ф я ду
д ран команда
йолдашларына тяряф гачыр, ялини она вуру
р р (вя йа естафе
ф т чуб
у уьуну она верир) вя кечиб
сыранын архасында дайаныр. Йерлярини дяйишмякля даща тез чыхыш вязиййяти алан
команда галиб gялир.

30 m

Şəkil 23.
Yuxarı start – 30 m qaчыш, bayraq ятrafы
f ndan dюnmяk, start xяttinя qaйыtmaq vя юз komandasыnda cяrgяnin sonunda dayanmaq.
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SÜRƏT QABİLİYYƏTİ ÜZRƏ KİÇİK SUMMATİV
QİYMƏTLƏNDİRMƏ NORMATİVLƏRİ
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SÜRƏT-GÜC
Tullanma və atma hərəkətlərinin icra texnikasına yiyələnmə
Tullanmalar
8-ci sinifd
f ə şagirdlərin sürət-güc qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi məqsədilə
ttullanmalar və atmaların hazırlıq vasitəsi kimi icra edilməsi nəzərdə tu
t tu
t lur. Atletika
idmanında tullanmaların müxtəlif üsullarla yerinə yetirilməsi şagirdin fi
f ziki
hazırlığının getdikcə art
r an səviyyəsinə uyğun seçilməlidir. Aşağı sinifl
f ərdə uzunluğa
t llan
tu
a man
a ın “qıçları bükərək”, hü
hündü
dürlüy
ü ə tu
t llan
a mada isə “addımlama” üsullarından
a
istifa
f dəsi müəyyən hərəki bacarıq və vərdişlərin fo
f rmalaşmasına şərait yaratmışdır.
8-ci sinifd
f ə qaçaraq uzunluğa tullanmanın “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 r na görə “qıçları bükərək” tullanma üsuluna nisbətən əlverişli hesab olunur. Bu
ru
üsulun icra texnikası onunla fə
f rqlənir ki, təkandan sonra uçuş fa
f zasında sərb
r əst qıç
aşağıya – arxaya ap
a arılır, gövdə bir qədər arxaya əyilir (açılır). Bunu
n n da nəticəsində
gövdənin ön əzələ qru
rupları dartılır. Bu da idmançıya uçuş fa
f zasının sonunda daha
uğurla qru
ruplaşmağa və qıçları irəliyə atmağa şərait yaradır.

Şəkil 24.
Hal-hazırda qaçaraq uzunluğa tu
t llanmada “qayçıvari” üsul ən əlverişli hesab
a
olunur. Bu üsul daha çox qaçış sürəti yüksək olan idmançılar üçün yararlıdır. Bu
üsulun fə
f rqləndirici xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, təkandan sonra idmançı fə
f zada
qıçlar
a ı ilə qaçış addımı hərəkəti (üsulun
u qay
a çıvar
a i adı bur
u adan
a götü
türülmü
m şdü
dür) yerinə
yetirir.. Bu hərəkətlər isə idmançıya uçuş fa
f zasında daha çox qalmaq və beləliklə də,
daha yaxşı nəticə göstərmək imkanı qazandırır.
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Şəkil 25.
Qaçar
a aq uzun
u luğa tu
t llan
a ma hərəkəti icra üsulun
u dan
a asılı olmay
a ar
a aq, qaçış, təkan
a ,
uçuş, yerəenmə fa
f zalar
a ına bölün
ünür. Bu fa
f zalar
a ın hər birinin uğur
u lu icrası digər
f zalar
fa
a a da təsir göstərir.
r Hər bir şagird bu fa
f zalar
a ı icra edərk
r ən aşağıdakılar
a ı diqqət
mərk
r əzində saxlamalıdır:
Qaçış fa
f zası:
1. Qaçışın dü
d zxətli olması;
2. Qaçış sür
ü ətinin getdikcə ar
artması;
3. Qaçış məsafə
f sinin maksimal sür
ü ət əldə etm
t əyə yar
a ar
a lı olması;
4. Qaçış məsafə
f sinin təkan
a yerinə dəqiq dü
d şməyə imkan
a verm
r əsi.
Təkan fa
f zası:
1. Təkan
a ı qaçış addımında icra etm
t ək;
2. Bədənin ağırlığını irəliyə – yu
y xar
a ıya istiqamətləndirm
r ək;
3. Qollar
a ın, sərb
r əst qıçın holay
a lan
a dırm
r a hərəkətini tez və sür
ü ətlə icra etm
t ək.
Uçuş fa
f zası:
1. Təkan
a dan
a sonra qaçış addımı vəziyyətini mü
mümkü
kün qədər çox saxlamaq;
2. Uçuşda qıçlar
a ın hərəkəti ilə mü
müvazinəti saxlamaq;
3. Ye
Y rəenməyə hazırlaşmaq;
4. Gövdənin şaqu
q li vəziyyətini mü
mümkü
kün qədər çox saxlamaq, qıçlar
a ı sinəyə tərəf
çəkm
k ək.
Y rəenmə fa
Ye
f zası:
1. Qıçlar
a ı sinəyə çəkm
k ək və qollar
a ı irəliyə uzatm
t aqla “qr
qruplaşmaq”;
2. Dab
a an
a lar
a yerə toxun
u an
a an
a da ar
arxay
a a aşmamaq üçün
ü bədənin ağğırlığıını daayyaq
sah
a əsindən irəliyə verm
r ək;
3. Enmə xəndəyindən irəliyə çıxmaq.
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“Aşma” üsulu ilə qaçaraq hündürlüyə tullanma
Aşağı sinifl
f ərdə şagirdlər qaçar
a aq hü
hündü
dürlüy
ü ə tu
t llan
anman
a ın “addımlam
a a” üsulun
unun
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.
İcra texnikası: “Aşma” üsulu ilə qaçaraq hündü
d rlüyə tu
t llanma zamanı qaçış
təkan ayağı 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 proyeksiyasının
60–70 santimetrliyindən yerinə yetirilir. Sərb
r əst qıç geniş, sərb
r əst holaylandırma
hərəkəti ilə uçuş fa
f zasının əvvəlində fı
f rlanma (gövdənin hündü
d rlük plankasına
tərəf dönməsini təmin edir) eff
ffekti yaradır.

Şəkil 26.

Kiçik topun hədəfə
K
f və uzağa atılması
Atmalar
At
a şagird
rdlərd
r ə yu
yuxar
arı ətr
t af əzələləri
r ndə sür
ü ət-gü
g c haz
a ırl
r ığının ar
artırı
r lması
məqssədilə istifa
f də olun
u an
a atletika növüdü
dür. 8-ci sinifd
f ə hədəfə
f və uzağa
atmalar
a yerinə yetirilir.
r Bu zaman
a alət kimi kiçik toplar
ar, tennis toplar
a ı və 150
qramlıq toplardan
a istifa
f də olun
unur. Atm
t alar
a qaçışdan
a və yerindən icra edillir.
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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 ap
a arılır, baxışlar hədəfə
f 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 qıç dizdən bükü
k lür, gövdə
irəliyə əyilir və sola döndərilir.
Kiçik topun
u atılması zam
a an
a ı mü
m xtəlifö
f lçülü dairəvi kəsikləri olan
a lövhələr,
r
dirəkdən asılmış və mü
m xtəlifö
f lçülü həlqələr,
r divarda və ya döşəmədə çəkilmiş
həlqələr,
r xətlər və s. hədəf rolu
l oyn
y ay
a a bilər.
r Həmçinin stan
a dar
art av
a adan
a lıqlar
a dan
a :
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 yuxarı ətraf əzələlərinin
sürət-güc hazırlığının mütənasib inkişafı
f , həm də koordinasiya qab
a iliyyətinin
inkişaf etdirilməsi üçün zəru
r ridir.

Şəkil 27. Ye
Y rində
d n top
o un uzağa atılm
l ası
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Şəkil 28. Üç
Ü add
d ımda
d n top
o un uzağa atılm
l ası
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 du
d ru
r ş.
T pun yerindən lövhəyə vuru
To
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 ap
a arılır.
T pun yerindən 5–8 m məsafə
To
f dən hədəfə
f atılması;
5. Eyni hərəkət beş addımdan 8–10 m məsafə
f dən icra edilir.
Atmalar
a zam
a an
a ı hərəkətin mü
müxtəlifl
f iyini təmin etm
t ək məqsədilə mü
müxtəlif üsul və
vasitələrdəən istifa
f də olun
unur. Bu məqsədlə hədəfə
f qədər olan
a məsafə
f tədr
d icən ar
artırılır,
r
hədəf kiçildilir, at
atma ölçülən vaxt ərz
r ində icra olun
unur və ya çətinləşdirilmiş çıxış
vəziiyyyyətindən: bir dizi üzərindən, yar
a ımotu
turuşdan
a və s. at
a ılır.
r
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Kiçik topun yerindən uzağa atılmasına
yiyələnmək üçün hərəkətlər
Aşağıdakı hərəkətlər sol ayağın dayağa qoyulması, sağ ayağın dizinin irəliyə
f al ap
fə
a arılması, gövdənin cəld atma istiqamətinə çevrilməsi və alətin əlverişli
t tu
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 tu
t tu
t lmuş sağ qol çiyin üzərindən arxaya ap
a arılır, 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 bük lərək yuxarıya qaldırılır, bədən şaqu
kü
q li vəziyyətə gələrk
r ən 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 qıç dü
d zəlmiş vəziyyətdə irəlidə, sağ
bükü
k lmüş 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 qolun qayçıvari
hərəkəti, çoxsaylı təkrar.
3. Ç.v. – atma istiqamətinə du
d ru
r ş, sol qıç irəlidə sağ qıçı bükərək çiyinlər sağa
çevrilir, topu tu
t tan qol dü
d zəldilir, arxaya ap
a arılır.
Y rindən atmaq üçün yanı atma istiqamətinə tərəf du
Ye
d rmaq. Düzələrək sol qıç
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 istiqqamətinə du
duruş. To
T p tu
t tm
tmuş qol çiyyin səviyyyəsində ar
arxaay
ya
a ar
ap
a ılır.
r Sağ ay
a aq soldan
a irəlidə çar
arpaz vəziyy
y ətdə qoyu
y lmu
m şdu
dur. Pəncələr birr birindən
30–4
– 0 sm ar
a alıdadır.
r Bədənin ağırlığı dizdən bük
ükülmü
m ş hər iki ay
a aq üzərində bərab
a ər
bölüşdü
dürülür
ür, pəncələr at
atma istiqam
a ətinə, sol qol sinə önü
nündə. Sol ay
a ağı topu yerindən
atm
t aq üçün
ü addım vəziyyətinə elə qoymaq lazımdır ki, sağ ay
a ağın dizinin irəliyə
hərəkətinə şərait yar
a atm
t ış olsun
u . Bədəni atm
t a istiqamətinə çevirm
r ədən “dar
artılmış
kaman
a ” vəziyyəti almaq.
5. To
T pu divara atmaqla və qayıdan topu tu
t tmaqla kiçik topun qaçaraq uzağa
atılmasını mənimsəmək üçün hərəkətlər.
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Qaçaraq kiçik topun uzağa atılmasını
mənimsəmək 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 ap
a arılır, sağ ayaq çarp
r az addım edir, sol ayaq dayağa qoyulur və
f nal səyi vəziyyətini alır. Hərəkət atmasız imitasiya edilir.
fi
4. Eyni hərəkət atm
t a ilə tamamlanır. Hərəkət əvvəlcə aşağı temp
m də, dayanmadan
icra olunur. Bütü
t n elementlər mənimsənildikdən sonra iki addımda bədənin tam
sağ tərəfə
f döndərilməsi və topla qolun
u tam
a dü
d zəldilməsinin dəqiq icrasına yiyələnm
n ək
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. Eyni hərəkətin atma olmadan çarp
r az addımlarla yerinə yetirilməsi.
8. Eyni hərəkətin qaçış, çarp
r az addımlar, fi
f nal səyi və atma ritmini saxlamaqla
icrası.
Əgər atma hərəkətinin 4 atma addımı ilə tam koordinasiyada icrası çətinlik
törədirsə və yaxud bu zaman çoxsayylı səhvlərə yol verilirsə,, o zaman toppun
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
çarpaz qoyulur. Bədənin ağırlığı sağ ayaq üzərinə keçirilir. Topla qol çiyin
səviyyəsində arxaya ap
a arılır. Sol ayaqla addım edərək əvvəlcə atma hərəkətinin
imitasiyası, sonra isə müəyyən olunmuş bucaq altında topun atılması yerinə yetirilir.
Hərəkətin icrası zamanı əsas diqqət gövdənin atma istiqamətinə vaxtından 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
vəziyyyətdə, bədənin ağırlığı sağ ayaq üzərində. Sağ ayaqla çarp
r az addım icra
etmək
k, arddınca sol ayaqla dayandırıcı addım və topun müəyyən edilmiş bucaq
altında attılması.
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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 ap
a arılmasına, çarp
r az addımların icrasına, çarp
r az 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.
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SÜRƏT-GÜC QABİLİYYƏTİ ÜZRƏ KİÇİK SUMMATİV
QİYMƏTLƏNDİRMƏ NORMATİVLƏRİ
Kontingent

Qiymtlndirm
meyarları

Olanlar

Qaçaraq uz. tul. (sm)
Qaçaraq hünd.tul. (sm)
150 qr topun atılması (m)

Qızlar

Qaçaraq uz. tul. (sm)
Qaçaraq hünd.tul. (sm)
150 qr topun atılması (m)

Q.S. 2
“3”

Q.S. 3
“4”

Q.S. 4
“5”

310
108

340
112

380>
115 >

27
260
90

32
290
95

38>
320 >
105 >

21

23

26 >

Sür t-güc
h r k tl ri,
oyunları, onların
t yinatı haqqında
s thi m lumat
verir

Sür t-güc h r ki
f aliyy ti, oyunları,
onların t yinatı
haqqında m lumat
verir

Sür t-güc h r k tl ri,
oyunları, onların
t yinatı haqqında traflı
m lumat verir

Sür t-güc t dris
vahidin aid
h r k tl ri
qüsurlu icra edir

Sür t-güc t dris
vahidin aid h r k tl rin icrasında
kiçik qeyri-d qiqliy yol verilir

Sür t-güc t dris vahidin aid h r k tl r
nümun l r müvafiq
icra edilir

Yolda ları il
ünsiyy t qurur,
h r ki f aliyy tind
inamlıdır

H r ki f aliyy tini
qaydalar ç rçiv sind
qurur, mübarizlik v
c sar t nümayi etdirir

1. nformasiya t minatı m zmun x tti üzr
H r ki f aliyy t
haqqında m lumat
Olanlar
Qızlar

2. Bacarıqlar v v rdi l r m zmun x tti üzr
Olanlar
Qızlar

cra bacarıı

4. M n vi-iradi xüsusiyy tl rin formala ması m zmun x tti üzr
M n vi-iradi
xüsusiyy tl r
Olanlar
Qızlar

H r ki
f aliyy tl ri
q na tb x dir,
ç tin raitd
inamsızlıq
nümayi etdirir
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ƏYİLGƏNLİK
Əyilgənlik hərəkətlərinin icra texnikasına yiyələnmə
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
idm
d an
a çının əzələ gücü hesab
a ına geniş am
amplitu
t dada icra olun
unur. Qeyr
y i-fə
f al əyilgənlikdə
hərəkət kənar dartma qüvvəsi hesab
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 vəziyyətlərində təzahür edir.
Əyilgənliyin inkişafı
f bir sıra amillərlə təyin olunur. Onlardan ən əsası anatomik
(əzələlərin, oynaq və bağların fo
f rması və stru
r ktu
t ru
r , onların elastikliyi, antaqonist
əzələlərin gərginliyi və boşalması) amildir.
Əyilgənliyin təzah
ahürü insan
a ı əhat
a ə edən xar
arici mü
mühitdən: hav
a an
a ın temp
m erat
aturundan
a ,
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 fə
f al
əyilgənliyə mənfi
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.
Əyyilggənliyyin inkişşafı
f üççün maksimal,, genişş ampplitu
t da ilə icra edilən əzələ,, oyynaq-bağ ap
a aratını 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 qü
q vvə və əzələlərin boşaldılması istiqamətli hərəkətlərlə
növbələşməlidir. Bu, qüvvəni, əzələlərin elastikliyini artırmaqla yanaşı, əzələ-bağ
a aratını möhkəmləndirir.
ap
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Əyilgənliyi inkişaf etdirən hərəkətlər

75

76

77

Əyilgənliyi qiymətləndirərkən istifadə olunan hərəkətlər
1m

1 m 10 sm

Əla

Y xşı
Ya

1 m 20 sm

Kafi
f

əkil 29. Çiy
i in oy
o nağında
d mütə
t hərrikl
k iy
i in
yoxlanılm
l ası (g
( imnastika
k ağacının müx
ü tə
t lif
i tutmalarla baş üz
ü ərində
d n arx
r ay
a a ap
a arılm
l ası)
ı

Əla

Yaxşı

Kafi

Şəkil 31. Ça
Ç naq-bud oy
o nağında
d mütə
t hərrikl
k iy
i in
və əzələ
l lə
l rin elastikl
k iy
i inin yoxlanılm
l ası
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Əla

Yaxşı

Kafi

Şəkil 30. Ça
Ç naq-bud oy
o nağında
d mütə
t hərrikl
k iy
i in
və əzələ
l lə
l rin elastikl
k iy
i inin yoxlanılm
l ası

Əla

Yaxşı

Kafi

Şəkil 32. Onurğ
r anın və əsas oy
o naqların
mütə
t hərrikl
k iy
i inin, əzələ
l lə
l rin elastikl
k iy
i inin
yoxlanılm
l ası

ƏYİLGƏNLİK QABİLİYYƏTİ ÜZRƏ KİÇİK SUMMATİV
QİYMƏTLƏNDİRMƏ NORMATİVLƏRİ
Kontingent
Olanlar
Qızlar

Qiym tl ndirm
meyarları
Oturaraq dizl ri
bükm d n ir liy yilm
(ñì)
Oturaraq dizl ri
bükm d n ir liy yilm
(ñì)

Q.S. 2
“3”
2-6

Q.S. 3
“4”
7-9

Q.S. 4
“5”
10 v >

4-7

8-14

15 v >

1. nformasiya t minatı m zmun x tti üzr
H r ki f aliyy t haqqında
m lumat
Olanlar
Qızlar

yilg nlik
h r k tl ri,
oyunları, onların
t yinatı haqqında
s thi m lumat verir

yilg nlik h r ki
yilg nlik h r k tl ri,
f aliyy ti, oyunları, oyunları, onların
t yinatı haqqında
onların t yinatı
traflı m lumat verir
haqqında m lumat
verir

2. Bacarıqlar v v rdi l r m zmun x tti üzr
cra bacarıı
Olanlar
Qızlar

yilg nlik t dris
vahidin aid
h r k tl ri
qüsurlu icra edir

yilg nlik t dris
vahidin aid
h r k tl rin
icrasında kiçik
qeyri-d qiqliy
yol verilir

yilg nlik t dris
vahidin aid
h r k tl r
nümun l r
müvafiq icra edilir

Yolda ları il
ünsiyy t qurur,
h r ki
f aliyy tind
inamlıdır

H r ki f aliyy tini
qaydalar ç rçiv sind
qurur, mübarizlik v
c sar t nümayi
etdirir

4. M n vi-iradi xüsusiyy tl rin formala ması m zmun x tti üzr
M n vi-iradi
xüsusiyy tl r
Olanlar
Qızlar

H r ki
f aliyy tl ri
q na tb x dir,
ç tin raitd
inamsızlıq
nümayi etdirir
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BİRİNCİ YARIMİLDƏ BÖYÜK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ
Bu qiymətləndirmənin keçirilməsi üçün birinci yarımildə tədris olunan hər bir
hərəki qab
a iliyyət üzrə yalnız bir qiymətləndirmə hərəkəti seçilir və bu hərəkət üzrə
şagirdin göstərdiyi nəticəyə müvafi
f q bal verilir. Bu zaman diaqnostik qiymətləndirmə normativlərindən istifa
f də olunur. Beləliklə, birinci tədris ilində böyük summativ qiymətləndirmənin aparılması üçün aşağıdakı hərəkətlər üzrə şagird
göstəriciləri qeydə alınır:
– 30 m aşağı startdan qaçış;
– yerindən uzunluğa tu
t llanma;
– otu
t rmuş vəziyyətdən dizləri bükmədən irəliyə əyilmə.

Şagirdin göstərilən üç qiymətləndirmə hərəkəti üzrə ballarının orta göstəricisi
aşağıdakı dü
d stu
t rda öz yerinə yazılır və şagirdin birinci yarımildə fi
f ziki tərb
r iyə fə
f nni
üzrə qiyməti müəyyənləşdirilir.

Burada: k1 – sürət tədris vahidi üzrə şagirdin qiyməti;
k2 – sürət-güc tədris vahidi üzrə şagirdin qiyməti;
k3 – əyilgənlik tədris vahidi üzrə şagirdin qiymətidir.
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QÜVVƏ VAHİDİ
GİMNASTİKA
Sıra hərəkətləri
Y rində addımlamadan sırada və cərgədə yerişə keçmək. Bu fə
Ye
f aliyyətə yerində addımlayarkən sol ayaq altında verilən “İRƏLİ!” komandası ilə başlanılır.
Sağ ayaqla yerində addımdan sonra sol ayaqla irəliyə hərəkət icra edilir.
Bölünmə və qovuşma ilə bir sıradan 2, 4 və s. sıraya yenidən dü
d zülüş. Bu fə
f aliyyət sinfi
f n sırada hərəkətdə oldu
d ğu zaman (şəkil 33 a, b, c, ç, d) aşağıdakı komandaların köməyi ilə yerinə yetirilir:
а) Hərəkət edən sıra zalın ortasına yaxınlaşdıqda “MƏRKƏZDƏN – МАRŞ!”
komandası verilir. Şagird sağla addım atır, ona istinad edərək zalın mərkəzinə
dönür.
b) Hərəkət edən sıra zalın qarşı tərəfi
f ndəki sərhədinə yaxınlaşdıqda sol ayaq
altına “ SAĞ VƏ SOL ƏTRA
R FA
F TƏK SIRA
R İLƏ – MARŞ!” komandası verilir. Bu
komanda ilə 1-ci növbə sağa, onun ardınca gələn sola, növbəti şagird sağa, onun
ardınca gələn sola və s. olmaqla əks istiqamətə hərəkət edən iki sıraya bölünmə baş
verir.
c) Əks tərəfl
f ərd
r ən qar
a şı-qar
a şıya hərəkət edən sıralar
a yax
a ınlaşdı
d qda “MƏRK
RKƏZDƏN
Ə
İKİ-İKİ – MARŞ!” komandası verilir. Bu komanda ilə qarşı-qarşıya yaxınlaşan
sıralar dönmə yerindən sağa (sola) hərəkət edirlər. Sonra isə “SAĞA VƏ SOLA
İKİ SIRA
RAYLA MARŞ!” komandası verilir.
ç) Sinfi
f n sıralarla hərəkəti zamanı bölünmə və birləşmədən istifa
f də etməklə
4 sırada dü
d zülüş yaratmaq mümkü
k ndü
d r. Bu zaman “MƏRKƏZDƏN – MARŞ!”
koman
a dasından
a istifa
f də olun
unur. Beləliklə, mərk
r əzdən keçməklə bölün
ü mə və qovu
v şma
ilə bir sıradan bir neçə sıraya
yenidən dü
d zülürlər.
Əks dü
d zülüşlər (bölünmə
və birləşmələr) digər ardıcıllıqla verilən komandalar üzrə
yerinə yetirilir.
d) “MƏRKƏZDƏN İKİ
a)
b)
c)
SIRA
R DA MARŞ!” koman
a dası
ilə əks tərəfl
f ərdən qar
a şı-qar
a şıya
yaxınlaşan 4 sıra iki sırada
birləşərək (sağ tərəfd
f əki sıralardan birinci cərgələr, sonra
isə soll tərəfd
f əki sıradan
a birinci
ç)
cərgələr mərkəzdən hərəkətə
d)
başlayırlar. Sonra sağ tərəfd
f əki
Şəkil 33.
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sıralardan ikinci cərgə, ardınca sol tərəfd
f əki sıralardan ikinci cərgə və s.) yeni 2 sıra yaradır.
“SAĞA VƏ SOLA BİR SIRA
R DA – MARŞ!” komandası ilə hərəkətdə olan sıra
əks tərəfl
f ərə hərəkət edən iki sıraya bölünür. Sonra isə “MƏRKƏZDƏN BİR
SIRA
R DA MARŞ!” komandası ilə iki sıra bir sırada birləşir.
Sallanmalar və dayaqlar (oğlanlar üçün)

a)

b)

Şəkil 34.

c)

ç)

. İrəliyə yellənməklə aşaraq dayağa qalxmaq və qıçlar aralı oturuş.
Bu hərəkət hündü
d r tu
t rn
r ikdə icra olunu
n r.
Sallanma vəziyyətində çanaq-bud oynağından irəliyə bükü
k lmək və fə
f al arxaya açılma. Hərəkət bir neçə dəfə
f
artan amplitudla icra olunur. Ən arxa
vəziyyətdən çanaq-bud oynağından
f al bükülərək yuxarıya dartınmaq,
fə
qıçları üzərindən aşıraraq arxaya, qarın
üzərində sallanma vəziyyəti almaq.
Fırlanma hərəkətini davam etdirməklə
düzəlmək, qolları açaraq dayağa keçmək. Sonra bir qıçı turnik üzərindən
keçirərək qıçlar
a ar
a alı otu
turuş 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 turnikdə iki ayağın təkanı ilə aşaraq dayaqdan qıçlar aralı oturuşa
keçmək.
II. Ye
Y llənmə və qüvvə ilə aşaraq dayağa qalxma. Sallanmadan bükü
k lmüş qollarda sallanma (şəkil 34, a) vəziyyətinə qədər dartınma. Çanaq-bud oynağından fə
f al
əyilməklə qıçları irəli-yuxarıya turnikin arxasına qaldıraraq (şəkil 34, b, c) qarın
üzərində sallanmış vəziyyət almaq. Gövdəni dü
d zəltmək və dayaq vəziyyəti almaq
(şəkil 34, ç).
III. Paralel qollarda irəli yellənmədə dayağa qalxaraq ayaqlar aralı oturuş.
Hərəkət par
a alel qollar
a da day
a aqda yellənm
n ədən başlan
a ır (şəkil 35, a) İrəli yellənm
n ədə
a aqlar
ay
a şaqu
q li vəziyy
y əti keçən kimi çan
a aq-bud oyn
y ağı yü
yüngülcə bük
ükülür
ü (şəkil 35, b)).
A aqlar paralel qollardan hündürə qalxdıqda qolların təkanı ilə gövdə açılaraqq
Ay
d zəlir. Ay
dü
A aqlar yanlara ap
a arılaraq paralel qollar üzərinə qoyulur, dayaq vəziyyyəti
alınır (şəkil 35, c).
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Köməkçi hərəkətlər:
1. Paralel qollarda dayaqda irəli
və arxaya yellənmə. Ay
A aqlar paralel
qollardan yuxarıya qalxmalıdır.
2. Qollarda dayaq vəziyyətindən
a)
b)
c)
çiyinlərdə “sallanma” (dirsəklər
yuxarıda), çiyinlərlə paralel qolları
sıxmaq (dirsəklər aşağıda). Gövdənin
Şəkil 35.
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)
Aşağ
a ı qo
q lda
d bük
ükülər
ərək üz
üzü yu
yuxar
arıya sal
a lan
anma, ay
a aql
q ar
a yu
yuxar
arı qo
q la di
dirənib (şəki
k l 36, a)
a.
Bir ay
a ağın yellənməsi, digərinin təkan
a ı ilə (şəkil 36, b), çan
a aq-bud oynağından
a
bük
ükülərək (şəkil 36, c) aşağı qol üzərinə day
a ağa keçmək (şəkil 36, ç). Sağ əllə yu
y xar
aı
qoldan
a tu
t tm
t aq, bədənin ağırlığını sol qol üzərinə keçirib sağ ay
a ağı gövdə üzərindən
aşırmaq. Uzanaraq sallanmada çevrilərək sola dönməklə (şəkil 36, d, e) sol əllə
yuxar
yu
a ı qoldan
a tu
tutmaq. Sağ ay
a ağı aşağı qol üzərinə endirm
r ək (şəkil 36, ə). Yu
Yuxar
aı
qoldan sallanmaqla aşağı qol üzərində çanaqda dayaq vəziyyəti almaq (şəkil 36, f)
f.

a)

d)

b)

c)

e)

ç)

ə)

f
f)

Şəkil 36.
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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) qıçı aşırıb uzanaraq
sallanmaya keçmək.
Akrobatika elementləri (oğlanlar üçün)
I. Dayaqlı oturuşdan quvvə ilə baş üzərində duruş. Hərəkət ilkin olaraq qıçların
təkanı ilə baş üzərində duruş vəziyyətinin alınması kimi icra edilir. Dayaqlı oturuş
vəziyyəti alınır. Gövdənin ağırlığı baş və qollar üzərinə keçirilir, ayaqların təkanı ilə baş
üzərində du
d ru
r ş vəziyyəti alınır. Bu hərəkət mənimsənildikdən sonra şagirdlər hərəkəti
qıçların təkanı ilə deyil, qolların qüvvəsi hesab
a ına yerinə yetirirlər.
Day
a aqlı otu
turuş vəziyyətindən gövdənin ağırlığı qollar
a üzərinə keçirilir,
r əllərin day
a ağa
təzyiqi tədricən artırılır, eyni zamanda gövdə və bükü
k lü qıçlar yuxarıya qaldırılır. Qüvvə
ilə baş üzərində dayaq vəziyyəti alınır.
II. Üç addımdan qaçaraq uzununa irəli mayallaq aşmaq. İki ayağın təkanı ilə
qıçları 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 (şəkil 37).
İcra ardıcıllığı:
1. Əllər və baş bərab
a ərtərəfl
f i üçbucaq təşkil etməlidir. Əllər çiyin enində yerləşir.
Baş alının yuxarı hissəsi ilə dayaqlanır.
2. Dayaqlı otu
t ru
r şdan köməklə bükü
k lü ayaqlarla baş üzərində du
d ru
r ş.
3. Dayaqlı otu
t ru
r şdan müstəqil bükü
k lü ayaqlarla baş üzərində du
d ru
r ş.

Şəkil 37.
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Üç addımdan qaçaraq uzununa irəli mayallaq aşmaq. İki ayağın təkanı ilə ayaqları
tam düzəltməklə yuxarı və uzununa tullanma icra edilir. Bədənin ağırlığını qollara
keçirməklə, baş sinəyə əyilir və 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 artırmaq.
3. Eyni hərəkəti, kiçik bir hündür yerdən əlləri oriyentirə qoymaq (xətt,
bayraqcıq).

Akrobatika elementləri (qızlar üçün)
“Körpü” və dönərək bir diz üzərində duraraq dayaq. Əgər “körpü”
vəziyyəti yaxşı mənimsənilibsə, o halda dayağa dönmə hərəkətinin təliminə
başlanılır. Bunun üçün bədənin ağırlığı dönmə tərəfd
f ə yerləşən qol və ayaq üzərinə
keçirilir (şəkil 38, b), dönmənin əks tərəfi
f ndəki əl və ayağın təkanı ilə dönüb
ü çanaqbud oynağından bükü
k lmək dayaq ayağının dizi üzərinə istinad edərək dayağa enmək
(şəkil 38, c).

a)

b)

c)

Şəkil 38.
Dayaqlı tullanma (oğlanlar üçün)
Qıçları bükərək gimnastika keçisi üzərindən (H=110–115 sm) uzunluğa tullanma.
10–12 addımlıq məsafə
f dən qaçaraq irəli-yuxarı istiqamətdə təkan vurmaq,
gövdəəni düz saxlayıb əlləri irəliyə-yuxarıya uzatmaq. Əlləri keçinin uzaq səthi
üzərinnə dayyağa qoyan anda qıç və çanaq-bud oynağından bükü
k lməklə qru
ruplaşmaq.
Həmin annda əllərlə təkan verərək gövdəni açıb əlləri yu
y xarı yanlara ap
a arm
r aq. Azacıq
bükülmüş qıçlar üzərinə dayağa enmək.
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Köməkçi hərəkətlər:
1. Qaçaraq gimnastika keçisi üzərindən ayaqlar aralı tu
t llanmaq.
2. Keçi üzərinə dayaqlı otu
t ru
r şda
t llanmaq.
tu
3. Sıçrayaraq keçi üzərində dayaqlı
otu
t ru
r ş, sıçrayaraq və aşaraq enmək.
4. Eninə qoyulmuş keçi üzərindən
qıçları bükməklə tu
t llanma.

Şəkil 39.
Dayaqlı tullanma (qızlar üçün)
90º dönməklə yanakı tullanma
Çox da böyük olmayan 8–10 addımlıq qaçış məsafə
f sindən qaçaraq körp
r ü üzərindən təkanla, əlləri gimnastika tiri üzərində çiyin enində dayağa qoymaq və çanaqbud oynağından bükü
k lərək kü
k rəyi və gövdənin aşağı hissəsini yuxarıya qaldırm
r aq
(şəkil 40, a, b). Hərəkəti davam etdirm
r əklə sol (sağ) əllə təkan
a verib (şəkil 40, 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 qıçlar üzərinə dayağa enmək (şəkil 40, d).

c)
b)

ç)

a)

d)

Şəkil 40.
Köməkçi hərəkətlər:
1. Döşəmədə uzan
a mış vəziyyətdə day
a aqda iki ay
a aqla sağa (sola) hoppan
a ar
a aq
yan
a akı uzan
a ıb day
a aq vəziyyətinə keçmək.
2. Gimnastika tiri qar
a şısında körp
r ü üstü
tündə du
durar
a aq təkan
a vur
urub yan
a akıı hoppan
anmaq.
3. Körp
r üdə du
durar
a aq sağ (sol) ay
a ağı gimnastika tiri üstü
tünə yan
a a qooymaq, sool (sağ)
ələ və ay
a ağa day
a aqlan
a ar
a aq, sol (sağ) ay
a ağı keçirm
r əklə yan
a akkı sıçrayış ettm
mək.
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QÜVVƏ QABİLİYYƏTİNİN İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİ
üvvə qabili
liyyəti
t – bütün hərəki qabiliyyətlərin inkişaf etdirilməsi üçün
mühüm amildir. Qüvvə insanın əzələ qüvvəsi hesab
a ına xarici müqaviməti dəf
etmək və ona qarşı dayanmaq qab
a iliyyəti kimi dəyərləndirilir. İdmanda təzahür
f rmasından asılı olaraq qüvvə növləri çoxdur. Lakin fi
fo
f ziki hazırlıq nöqteyinəzərindən ümumi və nisbi qüvvə anlayışları mövcuddu
d r.
M tl
Mü
tləq qüvvə öz bədəninin çəkisindən asılı olmayaraq, şagirdin dəf edə bildiyi
xarici müqavimətin maksimal çəkisidir.
Nisbi qüvvə şagirdin dəf etdiyi xarici müqavimət göstəricisinin onun bədən
Ni
çəkisinə nisbətidir. Yəni dəf olunan göstəricinin şagirdin hər bir kiloqram bədən
çəkisinə dü
d şən miqdarıdır. Əgər iki şagirdin maksimal qüvvə göstəricisi 65 kiloqramdırsa, onlarda nisbi qüvvə göstəricisi bədən çəkisi nisbətən az olan şagirddə
yüksək olacaqdır. Qüvvə qab
a iliyyətinin 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 qüvvənin 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.
Qüv
ü və qab
a iliyyətinin inkişafı
f üçün
ü aşağıdak
a ı qay
a dalar
a a mü
m tləq əməl olun
u malıdır:
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 həcminin (ağırlıq, çəki) hər bir kəs üçün fə
f rdi seçilməsi.
4. Maksimal çəkinin bədən çəkisindən 60–70% artıq olmaması.
5. Hərəkətlərin təkrar icra sayyının əzələnin kifa
f yət qədər yoru
r lması üççün yetərli
olması.
6. Hərəkətlərin bir yaxınlaşmada deyil, bir neçə yaxınlaşmada, seriyalarla
yerinə yetirilməsi.
7. Ya
Y lnız sinergist əzələlər deyil, antaqonist əzələlər də məşq etdirilməlidir.
Bu, daha mütənasib əzələ sistemi (bədən quru
r luşu) fo
f rmalaşdırmağa imkan
verəcəkdir.
Bir neçə qru
rup əzələlər inkişaf etdirildikdən sonra digər qru
rup əzələlər məşq
etdirilir. Qüvvə istiqamətli məşqlərdə ilk vaxtlar passiv,
v qeyri-fə
f al istirahətə üstü
tünlük
verilir. Sonra yaxınlaşmalar və seriyalar arası əzələlərin boşaldılması və əyilgənlik
üçün hərəkətlər yerinə yetirilir.
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Qüvvə qabiliyyətinin inkişafı üçün hərəkətlər kompleksi

1. St
S uld
lda oturub dirs
r əkk
lərlə
l buda
d is
i tinad etm
t ək.
k
Dirs
r əkləri budd
ddan qaldırmada
d n biləy
ə i açıbbükm
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, stulda
d
oturmuş,
ska
k my
m ada
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. Ay
A aqlar bir yerd
rdə, qollar yanlard
rda. Ha
H ntelləri çiy
i in üz
ü ərinə yaxınlaşdırmaq və ç.v.
v
qayıtmaq.
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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 aralı, qoll
lar aşağıda
d . Düüz qolları yanllard n baş üz
da
üzərinəə qaldırmaq və ç. v.
qay
a ıtm
t aq.

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 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. Ayaqlar çiy
i in enində
d aralı,
qollar aşşağıda, gövdə
d irəliy
i ə
əyilmiş. Düz qolların irəliy
i ə-arxaya geniş amplituda
d da
d hərə
r kə
k ti.

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 aralı, qollar aşağıda
d ,
gövdə
d irə
r liy
i ə əy
ə ilm
l iş
i . Düz
ü qolları böy
ö ük amp
m lituda
d ilə
l yanlara qald
l ırıb endirmək.
k
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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 .
Qolla
l rı yanla
l ra
r -y
- ux
u arıy
ı a açmaq, ç.v.
v qay
a ıtm
t aq.

19. Ayaqlar çiyin enində aralı, qollar yux
u arıda
d
v ya irə
və
r lidə
d . Gövdə
d ni irə
r liy
i ə əy
ə mək və
v ç.v.
v qayıtm
t aq.

20. Ay
A aqlar çiy
i in enində
d n
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 enind n ara
də
r lı, qolla
l r yanl rd
la
rda. Sa
Sağ əl sol qıça,
sol əl arx
r ay
a a-y
- ux
u arı
düzəlm
dü
l ək,
k irə
r liy
i ə əy
ə ill
mək,
k sol əl sağ
a ay
a ağ
ağa,
sağ
a əl arx
r ay
a a-y
- ux
u arıya, dü
düzəlm
l ək.
k
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21. Ayaqllar çiiyin eniinddən
aralı, qollar yuxarıda
da.
Gövdə
d ni irəliy
i ə sol ay
a ağa, sağ ay
a ağa, dü
düz aşağııya növbəli əy
ə ilmək.
k Qıççı
diz
i də
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 nte
Ha
t llə
l ri qıçla
l r ara
r sında
d n
arx
r ay
a a ap
a arm
r aq, dü
düzələ
l rə
r k
ç.v.
v qay
a ıtm
t aq.

24. Ay
Ayaqla
l r bir
i ye
yerdə, qoll
lar yu
yuxarı
r da
d . İr
İrəli
l əy
ə ilm
l ək
düz qoll
lları arx
r ay
a a-y
- ux
u ar ıya ap
a armaq. Böy
ö ük
amp
m litu
t da
d ilə
l icra
r 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 amplitud 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 ir vi hərə
rə
r kə
k ti.

27.
7 Diz
i lə
l r üs
ü tə
t otu
t ru
r ş, qolla
l r yux
u arıda
d . Gövdə
d nin yanla
l rraa əy
ə ilm
l ələ
l ri.

28. Döş
ö əmədə
d oturm
r aq qıçla
l r aralı, hantellə
l r
çiy
i in üz
üzərində
d . Ya
Y nla
l ra
r əy
ə ilm
l ələ
l r,
r əllə
l r yux
u arıda
d .

29. Dööşəməddə arxası üstə
t uzanmaq, hantellə
l r
düz qolla
l rrdda başın arx
r asında
d . Gövdə
d ni qald
ldıraraq böyük amplituda
d da
d irəli əy
ə ilmək.
k Diz
i ləri
bükkmək olmaz.

30. Sk
Skamy
m ada
d oturub ay
a aqları da
dayağa 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 a toxunmaq, ç.v.
v qay
a ıttmaq.
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31. Budl
d arla ska
k my
m a üz
ü ərində
d ay
a aqlar arx
r ada
d
dayaqda
da
d , hantel baş arx
r asında
d . Gövdə
d ni arx
r ay
a a
qald
l ırmaq və irə
r liy
i ə əy
ə ilm
l ək,
k ç.v.
v qay
a ıtm
t aq.

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.

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 qıçı yux
u arı qald
l ırmaq.
Pəncə üz
ü ərində
d yay
a vari hərəkə
k t.

35. Ay
A aqla
l r bir yerd
rdə, qolla
l r aşağ
a ıda
d . Tə
T k və cüt
a aq üz
ay
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 inllərd
rdə. Dərin oturuşda
d n mümkü
k n qədə
d r yux
u arıy
ı a
tullanmaq.

38. Ay
A aqlar bir yerd
rdə, qollar arxada. So
S l (sağ)
a aqla hücum add
ay
d ımı, qolllar yuxarıda. Ç.vv.
qay
a ıtm
t aq.

92

39. Ay
A aqlar çiy
i in enində
d n aralı, qollar irəlidə. Sol (sağ) ayaq üzərinə oturuş, qollar yux
u arıda
d .
Gövdə
d dü
düz tutulur.
r

Hərəkətlər elə seçilməlidir ki, müxtəlif əzələ qru
rupları növbəli olaraq məşq etdirilsin. Məsələn, əvvəlcə qol, çiyin sonra qıç daha sonra isə kü
k rək və qarın əzələləri
üçün
ü hərəkətlər verilir. Bu zaman çalışmaq lazımdır ki, bədənin hər iki tərəf əzələləri
simmetrik olaraq eyni həcmdə fi
f ziki yüklə yüklənilsin.
Hərəkətlərin icrası zamanı dü
d zgün nəfə
f s almaya yiyələnmək oldu
d qca zəru
r ridir.
Nəfə
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 qandaxili təzyiqin çoxalmasına, qarın əzələləri zəif olanlarda yırtıq (qarın divarı
əzələlərinin deşilməsinə) yaranmasına səbəb ola bilər.
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QÜVVƏ QABİLİYYƏTİ ÜZRƏ KİÇİK SUMMATİV
QİYMƏTLƏNDİRMƏ NORMATİVLƏRİ
Qiymtlndirm
meyarları

Ùöíäöð òóðíèêäÿ
ñàëëàíìûø
âÿçèééÿòäÿí
äàðòûnìà (d f )
Àë÷àã òóðíèêäÿ
óçàíàðàã ñàëëàíìûø
âÿçèééÿòäÿí
äàðòûnìà (d f )
Ayaqların köm yi il
k ndir dırmanma
(m)
Uzanaraq dayaqdan
qolların bükülübaçılması
Gimnastika
skamyasında ll rl
dayaqdan qolların
bükülüb-açılması
Bir ll dayaqda t k
qıçla oturub durmaq
Gövd nin bükülübaçılması

Kontingent

Q.S. 2
“3”

Q.S. 3
“4”

Q.S. 4
“5”

Olanlar

4

5-7

8

Qızlar

8

9-15

16 v >

Olanlar v qızlar

2

3

5

Olanlar

9-10

11-13

14 v >

Qızlar

7-8

9-10

11 v >

Olanlar
Qızlar
Olanlar
Qızlar

8-12
7-9
9-12
7-11

13-15
10-11
13-17
12-14

16 v
12 v
18 v
15 v

Qüvv
h r k tl ri,
oyunları, onların
t yinatı haqqında
s thi m lumat
verir

Qüvv h r ki
f aliyy ti, oyunları,
onların t yinatı
haqqında m lumat
verir

Qüvv h r k tl ri,
oyunları, onların
t yinatı haqqında
traflı m lumat verir

Qüvv t dris
vahidin aid
h r k tl ri
qüsurlu icra edir

Qüvv t dris
vahidin aid
h r k tl rin
icrasında kiçik
qeyri-d qiqliy yol
verilir

Qüvv t dris
vahidin aid
h r k tl r
nümun l r müvafiq
icra edilir

Yolda ları il
ünsiyy t qurur,
h r ki f aliyy tind
inamlıdır

H r ki f aliyy tini
qaydalar
ç rçiv sind qurur,
mübarizlik v c sar t
nümayi etdirir

>
>
>
>

1. nformasiya t minatı m zmun x tti üzr

Olanlar
Qızlar

H r ki f aliyy t
haqqında
m lumat

2. Bacarıqlar v v rdi l r m zmun x tti üzr
cra bacarıı
Olanlar
Qızlar

4. M n vi-iradi xüsusiyy tl rin formala ması m zmun x tti üzr
M n vi-iradi
xüsusiyy tl r
Olanlar
Qızlar
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H r ki f aliyy tl ri q na tb x dir, ç tin
raitd
inamsızlıq
nümayi etdirir

ÇEVİKLİK
Çeviklik hərəkətlərinin icra texnikasına yiyələnmə
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 basketbolun istifa
f dəsi nəzərdə tutulmuşdur. Müxtəlif sinifl
f ərdə basketbolun ayrı-ayrı
element
n ləri, element
n birləşmələri mənimsənilmiş, ikitərəfl
f i oyu
yunlar
a keçirilmişdir.
r 8-ci
sinifd
f ə basketbolun mənimsənilməsi elementlərinin təkmilləşdirilməsi və yeni
elementlərin öyrədilməsi nəzərdə tu
t tu
t lur.
Qısa arayış
Baske
k tbol oy
o ununu 1891-ci ild
ldə Amerika
k Birlə
l şmiş
i Şt
Ştatlarının 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 dir.
r O zaman top
o
həlqəy
ə ə de
deyil,
l adi toxunulm
l uş səbətə
t atılırd
r ı. Burada
d n da
d oy
o unun adı (“bask t” ingilis
ke
i dilində
d n tə
t rc
r ümədə
d səbət,
t “bol” is
i ə top
o de
d məkd
k ir)
r yaranmışdır.
r
1932-ci ild
ldə Bey
e nəlx
l alq Hə
H vəska
k r Baske
k tbol Fe
F de
d rasiy
i ası tə
t sis
i olunur.
r
1936-cı ild
ldə baske
k tbol Berlində
d ke
k çirilə
l n Olimp
m iy
i a Oy
O unlarının pro
r qramına
daxil edilir.
da
r Hə
H min Olimp
m iy
i a Oy
O unlarında
d C.
C Ne
Neysmit qonaq qis
i mində
d iş
i tirak
edir və ABŞŞ ın ko
k manda
d sı bu növdə
d birinci Olimp
m iy
i a çemp
m ionu olur.
r Baske
k tbol 1976-cı ildə
d ilk də
dəfə Mo
M nerial Olimp
m iada
d sında
d qadınların Olimp
m iy
i a
O unları pro
Oy
r qramına da
daxil edilm
l iş
i dir.
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 onun bir addımdan artıq irəliləmək hüququ yoxdur. Əgər top
çilənmədən sonra tutularsa, onu yenidən çiləməyə icazə verilmir. To
T p bir əllə
çilənməlidir. Hücum edən komandanın istənilən üzvü topu səbətə ata bilər. Uğursuz
atışdan sonra şitə dəyib qayıdan topu istənilən komandanın oyunçusu tuta bilər.
Atmannın icrası üçün komandaya 24 saniyə vaxt verilir. Bu qayda pozuldu
d qda (yəni
səbətəə atmaa icra olunmadıqda) top digər komandaya verilir. To
T pa yiyələnən komanda 8 saniyə ərzində mü
m dafi
f ə zonasından hücum zonasına keçməlidir. Əgər atma
zaaman
nı oyunçu itələnərsə və ya əlinə vurularsa, top buna görə səbətə düşm
məzsə,
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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 pozuntuları sadəcə səhv hesab 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.
Uğurlu atışdan və ya cərimə atışından sonra top rəqib komanda oyunçuları
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. Hesabın bərabər olduğu hallarda 5
dəqiqəlik əlavə hissə təyin olunur. Birinci hissə ilə ikinci hissə, üçüncü hissə ilə
dördü
düncü hissə arasında 2 dəqiqə, ikinci hissə ilə üçün
ü cü hissə arasında isə 15 dəqiqə
f silə verilir. Oyun ərzində oyunçular istənilən sayda əvəzlənə bilərlər. Hücum
fa
xəttinin oyunçusuna 3 saniyəlik zonada 3 saniyədən artıq qalmağa icazə verilmir.
Əgər top 5 san
a iyə ərzində atılmırsa, çilənmirsə, ötü
türülmü
mürsə, alınıb rəqib koman
a day
a a
verilir.
Təhlükəsizlik texnikası qaydaları
Dərs və ya yarışdan əvvəl yarış yerinə, havanın temperatu
t ru
r na, fə
f silə müvafi
fq
idman fo
f rması və sürü
r şməyən altlığı olan ayaqqab
a ı geyinmək lazımdır. Dırn
r aqlar
qısa kəsilməli, bütü
tün 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;
– rəqiib komandda üzvllərii ilə toqquşmaqddan yayınmaq, əll və ayağa zərb
rbəyə yoll
verməmək;
– özünü yaxşı hiss etmədikdə müəllimə məlumat vermək.

Hərəki fəaliyyətə yiyələnmə
Sürəti və istiqaməti dəyişməklə qaçışdan müdafi
f əçinin nəzarətindən azad olaraq
topu qəbul etmək üçün əlverişli mövqeyə çıxarkən istifa
f də edilir. Belə kəskin qaçış
bir tərəfə
f addım imitasiyası edərək əks tərəfə
f icra olunur (şəkil 41).
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Şəkil 41.
T pun bir əllə çiyindən ötürülməsi – top ötü
To
türmənin
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
a yu
yuxar
a ıya, ovu
v c isə hədəfə
f tərəf istiqam
a ətlənm
n işdir.
r
Sol əl topun ön səthindədir. Sol ayaq irəlidədir. To
T p sağ
əllə irəliyə, hədəfə
f tərəf ap
a arılır, bu zaman sol əl topdan
“çəkilir”. To
T p əlin şallaqvari hərəkəti ilə irəli göndərilir
(şəkil 42).
T pun iki əllə döşəmədən sıçrayaraq ötürülməsi.
To
Basketbolda topötürmənin bu üsulundan hərəkət
istiqamətində rəqib oldu
d ğu halda istifa
f də etmək məqsədəuyğundu
d r. Rəqibin topun hərəkətinə blok qoymasının
və ya ötü
t rmənin qarşısını almaq cəhdinə yol verməmək
Şəkil 42.
üçüün top onu
nun irəlliyə uzan
anmış əllləriiniin alltınddan
a döşəməyə
vuru
r lur (şəkil 43).
Ötü
t rmə aşağıdakı kimi icra olunur: top sinə önündə tu
t tu
t lur, barmaqlar geniş
açılmışdır. Baş barmaqlar bir-birinə paraleldir. To
T p irəliyə – aşağıya göndərilir. Belə ötü
t rmənin sürəti aşağıdır, bu səbəbdən də onu yalnız hərəkəti uğurlu başa çatdırmaq əminliyi olduqda istifa
f də etmək
lazımdır
Qarşıdan hərəkət zamanı ötürmə –
Sağ ayağın geniş addımında top tu
t tu
t lur.
Sonr
n a sol ay
a aqla addım at
a ılır və qıçın təkan
a ı
ilə top sinədən iki əllə ötü
t rü
r lür. Ötü
t rmə tərəff müqabilin sinəsi səviyyəsində olmalıdır. To
T p irəliyə uzanmış əllərlə tu
t tu
t lur
(şəkil 44).
Şəkil 43.
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Ötü
t rmə hədəfə
f dəqiq və sürətli olmalıdır. Ötü
t rmə zamanı qollar axıra kimi
açılır. To
T p barm
r aqlarla ötü
t rü
r lür, top əldən buraxıldıqdan sonra barm
r aqlar komanda
yoldaşına tərəf istiqamətlənir.
İstiqaməti dəyişməklə və maneəni yandan keçməklə topun aparılması
(çilənməsi)
T pun
To
u çilənmə istiqam
a ətini dəyişmək üçün
ü qıçlar
a ı xeyli bük
üküb, tu
tutulan
a istiqam
a ətə
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.
Hərəkətdən 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.

2

1
Şəkil 44

Bu atmanın icrası zamanı aşağıdakı ana diqqət yetirmək lazımdırr: Sərrbbəst qıçın
budu
d irəli – yuxarı istiqamətdə hərəkət etdirilir. Atmanın sonuncuu fazassında atan
qol, gövdə və qıçlar bir dü
d z xətt yaradır.
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Topla olan oyunçunun tu
T
t tu
t lması
m xtəlif oyu
mü
yun şəraitində həyat
a a keçirilə
bilər.
• Ötürmə zamanı 1–1,5 metr
məsafə
f saxlayaraq müdafi
f əçi
əlləri ilə onun arxasına düz
ötürmənin qarşısını almalıdır.
Ötü
t rm
r ə anında müdafi
f əçi əlləri
b))
ilə fə
f al işləyərək topun
u mü
mümkün
a)
uçuş yolunu bağlayır.
Şəkil 45.
• Topun çilənməsi zamanı –
müdafi
f əçi çəkilərək topla irəliləyən rəqib oyunçunu dayandırmağa çalışır,
onu yan xəttə tərəf sıxır və hücumçuya yaxın olan əli ilə gözlənilmədən topu
vuraraq ondan uzaqlaşdırır (şəkil 45, a).
• Səbətə top atılark
r ən – mü
m dafi
f əçi yan
a ı hü
h cumçuy
u a tərəf ona yaxınlaşır və
t llan
tu
a ar
a aq eyni tərəfd
f əki əli ilə topu uçuşda vur
urub uzaqlaşdırır.
r Əgər hü
h cum
u çu
topu səbətə atm
t aq üçün
ü irəliləyirsə, mü
m dafi
f əçi onu
nun yan
a ı ilə irəliləyib tu
t llan
a ar
a aq
topu əli ilə ört
rtür (şəkil 45, b).
Tədris oyunu “Məkik”
Hər birində 2–5 iştirak
a çı olan
a üç koman
a da iştirak
a
edir.
r Meydan
a çan
a ın hər iki tərəfi
f ndə koman
a da mü
m dafi
f ədə
durur. Üçün
du
ü cü koman
a da isə meydan
a çan
a ın ort
r asından
a hər
han
a sı lövh
v əyə tərə
r f hü
h cu
cuma başlay
a ır
ır. Əgər həmi
min ko
k man
a da
d
topu səbətə at
a a bilərsə, onda koman
a da digər lövh
v əyə
h cum
hü
u etm
t ək hü
h qu
q qu
q qaz
a an
a ır.
r Əgər top itiri
r lirsə, o zam
a an
a
hücum edən komanda müdafi
f əyyə,, toppu ələ keççirən
koman
a da isə əks tərəfd
f əki lövh
v əyə hü
h cum
u a keçir.
r
Cərimə atışı – cərimə xəttindən atılır (şəkil 46).
Bu zaman müxtəlif atma üsullarından istifa
f də etmək
olar. Ən yaxşısı yerindən atma üsulundan istifa
f də etməkdir. Ay
A aqlar cərimə xəttindən arxada 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;
– şitin nişangahına dü
d şməyə çalışır;
– atm
t adan
a əvvəl dərindən nəfə
f s alıb, nəfə
f si bur
u axır,
r
tənəff
ffüsü saxlayaraq atmanı yerinə yetirir;
Şəkil 46.
– atmannı sıçrayışdan icra edir.
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Şəkil 47.
Tullanaraq topun baş üzərindən bir əllə atılması (oğlanlar)
T
Bu müasir basketb
t ol oyununda əsas hücum hərəkəti hesab
a edilir. Oyun zamanı
müxtəlif məsafə
f lərdən atışların 70%-i bu üsulla icra olunur. Oyun şəraitindən asılı
olaraq bu üsulla atma yerindən hərəkətdə topu tu
t tdu
d qdan sonra, çiləmədən sonra
icra oluna bilər. Əvvəlcə atmalar yaxın məsafə
f dən, sonra isə atma məsafə
f si
artırılaraq 4–4,5 metrdən yerinə yetirilir. Atma hərəkətinin icrası hazırlıq və əsas
f zalara bölünür.
fa
Hazırlıq fa
f zasında oyu
yunçu iki ay
a ağı ilə təkan
a 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 47, a, b).
Hərəkətin əsas fa
f zasında sıçrayışın ən yüksək nöqtəsində (ölü nöqtədə) qolun
və əlin düzəldilməsi, açılması hesabına topu səbətə tərəf atır. Sağ əlin irəliyə –
yuxarıya hərəkətə başlama anında sol əl topdan ayrılır (şəkil 47, c, ç, d).
T p atma istiqamətinə 60º-lik bucaq altında buraxılır və əlin qamçıvari hərəkəti
To
ilə topa əks fı
f rlanma impulsu ötü
t rü
r lür. To
T pu atdıqdan sonra idmançı hər iki ayağı
üstü
t nə dayağa enir (şəkil 47, 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 qıçları dizdən azacıq bükü
k lü, əlləri 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 əlinn
qamçıvari hərəkəti ilə topa zərb
r ə vuru
r lur.
2. Cütlükdə icra olunur. Bir idmançı gimnastika skamyası üzərinndə dayaanır, hər
iki əlini yu
yuxar
a ı qaldırır.
r İkinci 2 addımlıq məsafə
f də topu sinə önü
nündə ttuutub bir qaçış addımı edərək təkan
a vu
vurur. Yu
Yuxar
arı nöqt
q ədə topu skam
amyada day
a an
a an
a oyu
yunçunun əlinə qoyyur.
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Topun baş üzərindən iki əllə atılması
(qızlar)
T pun bu üsulla atılması həm yerindən,
To
həm də sıçrayışdan icra oluna bilər. Bu üsulun
əsas xüsusiyyəti qolların hərəkəti eyni vaxtda
icra etməsidir. To
T p əllərin eyni vaxta fə
f al hərəkəti ilə atma istiqamətinə göndərilməlidir. Belə
icra üsulu oğlanlar tərəfi
f ndən də istifa
f də edilə
bilər (şəkil 48).
Qeyd olunan üsulun icrası mənimsənildikdən sonra topun yaxın məsafə
f dən səbətə atılması bacarığı fo
f rmalaşdırılır. Bunun üçün əvvəlcə
bir dəfə
f yerə vurularaq qısa çiləmədən topu
Şəkil 48.
qəbul etdikdən və topu hərəkətlə qəbul etdikdən
sonra səbətə atılması 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 pu lövhədən qaytardıqda bütü
t n diqqət topun lövhədən qayıtma nöqtəsinə,
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 atışşı zamanı cərimə xətti yanında dayyanaraqq, top
pu bir-iki dəfə
f döşşəməy
yə
vurub, dərindən nəfə
f s alıb, nəfə
f s 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. Müdafi
f əçi top
a aran hücumçunun qarşısına çıxdıqda, hücumu tamamlamaq üçün top yan tərəfd
ap
f ə
yerləşən hücumçulardan birinə ötü
t rü
r lür.
Müdafi
Mü
f əçilər
ərin cər
ərimə xətt
ttində
dən içər
əridə
d sır
ırada
d yer
erləşdi
diklər
əri hal
a da
d isə səb
ə ətə hü
h cu
cum təşəbbüsün
ünü yan
a tər
ərəfl
f ər
ərdə yer
erləşən
ə hü
h cu
cumçu
çular
ardan bir
iri üz
ü ər
ərinə götü
türür. Mü
Müdafi
f əçi onu
n qar
arşıladı
d qda isə hü
h cu
cumu ta
tamam
amlam
a aq üçü
çün to
topu sər
ərbəst qal
a an
a hü
h cu
cumçu
çuya ötü
türür (şəki
k l 49).
Hərəkəətlər:
1. İki müdafiəçi cərimə xətti yaxınlığında cərgədə du
d ru
r r. Hücumçu üçlüyü topu
bir-bbirinə ötürərək öndəki iki müdafi
f əçini aldatmağa və topu səbətə atmağa çaalışır.
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Şəkil 49.
2. Müdafi
f əçilər cərimə xəttindən içəridə sırada dayanırlar. Hücumçu cütlüyü
topu bir-birinə ötü
t rərək müdafi
f əni keçib topu səbətə atmağa çalışır.
Z ruri hərə
Zə
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 müəllimin siqnalı ilə müxtəlif üsullarla yerdəyişmələr.
3. Gimn
m astika skam
amyası üzərindən tək və cüt
ü ay
a aqlar
a üzərində çoxsay
a lı sıçray
a ışlar
a
(5–6 seriya, hər birində 10–15 sıçrayış).
4. Tək ayaq üzərində dayanaraq, digər ayaqla 40–50 sm hündü
d rlükdə 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 üsullarla 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 qıçlar ətrafı
f nda səkkizvari ötü
t rmələri.
9. Dirəkləri yan
a dan
a keçmək, tu
t llan
a ma, may
a allaq aşmaqdan
a ibar
a ət komb
m inə olun
u muş hərəkətlər.
10. Mütəhərr
r ik oyunlar.
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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.
Həndbol dinamik idman oyunudur, topun müxtəlif məsafə
f lərə ötürülməsi,
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. İki əllə tu
t tu
t lmadan 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 50).

Şəkil 50.

Şəkil 51.

Şəkil 52.

T p mümkü
To
k n qədər barmaqlara yaxın tu
t tu
t lur. Atma bir qayda olaraq çiyindən
bükü
k lmüş qolla icra olunur (şəkil 51).
Müxtəlif oyun şəraitlərində topu bükü
k lmüş qolla yuxarıdan, aşağıdan, yandan,
d z qolla aşağıdan
dü
a , dü
d z qolla yu
y xarıdan
an–geriyə, iki əllə yu
y xarıdan
a sinədən döşəməyə
vuraraq qalxmaqla baş arxasından (şəkil 52), kü
k rək arxasından (şəkil 53), qol üzərindən (şəkil 54), əli özündən döndərməklə yandan (şəkil 55) ötü
t rmək mümkü
k ndü
d r.
Topunn hərəkətdə ötü
t rü
r lməsi sıçrayışla da icra oluna bilər.
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Şəkil 53.

Şəkil 54.

Şəkil 55.

T pun bükü
To
k lü qolla yandan atılması müdafi
f əçini aldadaraq qap
a ıya zərb
r ə üçün
istifa
f də olunur (şəkil 56). 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 hündü
d rlükdən atılır.
Bükülmüş qolla topun yandan atılması. Bu üsul aldadıcı hərəkətdən sonra
müdafi
f əçinin yaxından müqaviməti şəraitində istifa
f də olunur (şəkil 57).

Şəkil 56.

Şəkil 57.

Şəkil 58.

T pun atılması ayaqla yana hücum addımı və gövdənin həmin istiqamətə əyilTo
məsi, topla olan qolun yüngülcə arxaya holaylandırm
r aq üçün ap
a arılması ilə qövsvari
hərəkətlə aşağıdan icra edilir və əlin kəskin hərəkəti ilə tamamlanır.
T pun düz qolla yuxarıdan atılması. Həndb
To
d olda bu atma üsulu müdafi
f əçilərinn
yaratdığı blok üzərindən qap
a ıya hücum zamanı istifa
f də olunur (şəkil 58). Bu atmaa
yerindən sıçrayışla və tullanaraq da yerinə yetirilə bilər. Atmaa qolun hollaylandırılması gövdənin arxaya əyilməsi, dü
d z qolun baş üzərindən arxxaya aparılması,
həmçinin gövdənin atma qolu tərəfə
f bir az dönməsi ilə yerinə yetiriilir. Atma zamannı
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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 qarşısında
To
müdafi
f əçilərin dayandığı hallarda istifa
f də olunur (şəkil 59). Atma onu icra edəcək
qola əks tərəfd
f ə yerləşən ayağın yerə dayağa qoyulması ilə icra edilir.

Şəkil 59.

Şəkil 60.

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
To
ü gözlənilməz amil kimi istif də olun
fa
u a bilər.
r İcra texnikası bük
ükülmü
m ş qolla aşağıdan
a atm
t a ilə eynidir.
r Lakin qolun
u
düzəlməsi hesabına topu müdafiəçinin yanından daha inamla atmaq imkanı qazanılır.
Diyirlənən topun tutulması. Diyirlənən topu tutmaq üçün oyunçu ona tərəf
addım atır (şəkil 60). To
T pun qəbulu anında cəld aşağıya əyilir, əlini arxası döşəməyə
tərəf olmaqla topun hərəkət yoluna qoyur. To
T p ovuca daxil olduqda digər əl onu
yuxarıdan tutur. Sonra top atan qolun çiyninə yaxınlaşdırılır, gövdə düzəlir və
sonrakı fə
f aliyyətə keçilir.
Y ddimetrlik cərimə atışı. Cərimə atışı qapı önündəki xüsusi yeddimetrlik
Ye
cərimə xəttindən, hakimin cərimə atışına icazə verən fi
f tindən sonrakı 3 saniyə
ərzində icra edilir. Atma zamanı dayaq ayağını döşəmədən götürmək olmaz. Bu
səbəbdən də cərimə atışı həm iki ayaq üzərində dayaqdan, həm də arxadakı ayağı
qaldırmaqla icra oluna bilər.
Cəri
r mə at
atışı qap
a ıya tərəf olm
l aql
q a hər iki
k ay
a aq üz
ü əri
r ndə du
duruşdan
a icra
r edi
d lir (şəki
k l 61).
Atmaa irəliyə yıxılmaqla və ya addımla yerinə yetirilir. Cərimə atışının mühüm komponentii hərrəkət texnikası və topun əllə göndərilməsidir. Cərimə zərb
r əsinin iki atma
forması mövcuddu
d r: birinci – qap
a ıçını qab
a aqlayaraq atm
t a; ikinci – aldadıcı hərəkətlə
atma.
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Şəkil 61.

Şəkil 62.

Cərimə atışlarını ustalıqla yerinə yetirmək üçün əvvəlcə irəliyə yıxılmadan
yerindən atm
t ay
a a, sonra bir ay
a aq üzərində day
a an
a araq atm
t ay
a a, 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 zərbəsinin atma texnikasına
yiyələnmə zamanı əsas məsələlərdən biri də yıxılma zamanı qorxu hissinin aradan
qaldırılmasıdır.
Atmaların dəf olunması zamanı qapıçının mövqe seçməsi. Oyunu
n n gedişində
qap
a ıçının mövqeyi daim dəyişir. Adətən, qap
a ıçı bitişdirici addımla, qaçışla yerdəyişmələr edir, tu
t llanır, top ardınca yıxılır, şpaqat, yarımşpaqat kimi hərəkətlər yerinə
yetirir, fl
f anq (cinah) dirəyi yanında mövqe tu
t tu
t r (şəkil 62). Qap
a ıçının mövqe seçməsii, ilk nöövbbəddə, topun yerd
dəyiişməsiinddən, həmçiiniin rəqiibin və komandda yolldaşlarının mövqelərindən asılıdır.
Y ddimetrlik cərimə atışının dəf olunması zamanı qapıçı müxtəlif mövqedə:
Ye
qapı xəttində, 1,5–2,5 metr çıxışda; qapıdan 4 metrlik nişanda ola bilər. Qapıdan
irəliyə çıxış hücumçunun cərimə atışı etdiyi və qap
a ıçı ilə təkb
k ətək 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
fə
f aliyyətini qabaqlamaq lazımdır. Kəskin əks-hücuma keçmə anı rəqibin texniki
fə
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 onnlara qoşulur, həmin anda top meydançanın digər tərəfi
f nə qaçan və müdafi
f əçilərdənn
azad olan
a hü
h cumçuy
u a atılır ki, o da hü
h cumu
m tamamlay
a ır.
r To
T pla meydan
ançanın mərrkəzi
ilə hücum zamanı iki hücumçu yan xətlər boyu sürətlə hərəkət edir. Onlardan biri –
müdafi
f əçidən azad olmağı bacaran hücumu tamamlayır.
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VOLEYBOL
T pun tor önündə ötürülməsi. To
To
T pun qarşılıqlı cərgələrdə torsuz yuxarıdan
ötü
türülməsi mənimsənildikdən sonra bu hərəkətin tor önü
nündə və tor üzərindən yerinə
yetirilməsinə keçmək lazımdır.
r Bu zam
a an
a qar
a şılıqlı sıralar
a da top tora par
a alel və ondan
a
50 sm məsafə
f dən ötü
türülür
ür. To
T r üzərindən ötü
türmə zaman
a ı isə top tora toxun
u mamalıdır.
r
Qarşılıqlı sıralarda topu yuxarıdan komanda yoldaşına dəqiq ötü
t rmək oldu
d qca
zəru
ruridir.
r Uçar
a aq qar
a şıdan
a gələn topa vaxtında çıxmağa və ötü
türmə zaman
a ı day
a an
a ıqlı
müvazinətin saxlan
mü
a masına diqqət yetirm
r ək lazımdır.
r
Hərəkətlər:
1. To
T r qarşısında 6–8 metr
t məsafə
f də sıralarda yerinə yetirilir. To
T pun
u yu
y xarıdan
qarşılıqlı sıralarda ötü
t rü
r lməsi. Ötü
t rmədən sonra oyunçular öz sıralarının sonuna
keçirlər.
r
2. To
T r önü
nündə sırada 6–8 metr
t məsafə
f də yerinə yetirilir.
r Qar
a şılıqlı sırada yu
yuxar
a ıdan
a
ötü
türmə. Ötü
türmədən sonra oyu
yunçu topu ötü
türdü
düyü qar
a şı sıran
a ın ar
arxasına keçir.
r
T llanaraq topun tor üzərindən ötürülməsi (şəkil 63). Bu üsuldan
Tu
a topun
u hü
hündü
dür
t ayekt
tr
k oriya ilə tora yaxın ötü
t rü
r ldü
d yü və onu
n dayaqda digər istiqamətə ötü
t rm
r əyin
mümkü
mü
kün olmadığı hallar
a da istifa
f də olun
unur. Ötü
türmə tu
t llan
a man
a ın ən yü
yüksək nöqt
q əsində, qollar
a ın fə
f al açılması hesab
a ına yerinə yetirilir.
r Tu
T llan
a ma çox da böyü
yük olmay
a an
a
qaçışdan
a , həmçinin iki ay
a ağın təkan
a ı ilə yerindən icra olun
u a bilər.
r Ötü
türmə tam
a açılmış
qolun
u əl və bar
armaqlar
a ının fə
f al hərəkəti ilə icra olun
unur.
T llanma ötü
Tu
t rmə ilə top tor üzərindən göndərilir.

Şəkil 63.

Şəkil 64.

Hərəkətlər:
1.. Cütlükdə yerinə yetirilir. To
T ru
r n hər iki tərəfi
f ndə, ondan 3 metr məsafə
f də
durub bir-bbirinə baxan oyunçulardan biri topu öz üzərinə hündü
d rə atır, yerindən
tullanır və topu yuxarı ötü
t rmə ilə toru
r n əks tərəfi
f ndə dayanan yoldaşına ötü
t rü
r r.
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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
u zərb
r əsinin icrası üçün
ü topun
u iki əllə yu
y xar
a ıdan
a ötü
türülməsinin 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 yerləşən ayaq üzərinə ap
a arılır
(şəkil 64).
T rdan qayıdan topun qəbul edilməsi
To
T ra dəyən top toru
To
r n hansı hissəsinə dəyməsindən asılı olaraq tordan müxtəlif
istiqamətlərdə qayıda bilər. To
T p toru
r n yuxarı hissəsinə dəydikdə daha iti bucaq altında aşağıya, meydançaya dü
d şür (şəkil 65). Belə hallarda, adətən, top iki əllə aşağıdan qəbul olunur. Əvvəlcə toru
r n aşağı hissəsinə dəyib qayıdan topun qəbul edilməsini öyrənmək lazımdır. Bu halda
sağ və ya sol tərəfi
f tora tərəf du
d rmaq
lazımdır. Torun aşağı hissəsindən
qayıdan top nisbətən böyük bucaq
altında meydançaya qayıdır və onun
iki əllə aşağıdan qəbulu o qədər də
çətinlik törətmir. Bu hərəkət mənimsənildikdən sonra toru
r n orta və
yuxar
yu
arı hissəsinə dəyib
i qay
a ıdan
a toplar
arın
qəbulu bacarıqlarına yiyələnmək
lazımdır. Tordan qay
yıdan toppların
qəbulu
zamanı
çalışmaq
lazımdır ki,
Şəkil 65.
vaxtında topa “çıxılsın” və topun
qəbulu zamanı qolların dü
d z, çiyinlərin arxaya ap
a arılması və topun altında “otu
t rma”
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
d şməlidir.
dü
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 ddüüz hücum
m
zərb
r əsi yerinə yetirm
r ək bacar
a ığı fo
f rm
r alaşdırm
r aq qar
a şıya məqsəd qoyu
yulurdu. Hazırrda
isə qarşıdan ötü
t rü
r lən topa dü
d z hücum zərb
r əsinin icrasına yiyələnməək lazzımdır. Bu
zam
man topun hərəkəti ilə tu
t llanmaq üçün qaçış məsafə
f sini uyğunlaşşdırmaq lazımdır.
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İlk mərhələdə orta hündü
d rlüklü 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 dü
d z
hücum zərb
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 icra olunur.
T ktiki fə
Ta
f aliyyət. Oyu
yun texnikasına yiyələnməklə yan
a aşı, fə
f rdi, qr
qrup, koman
a dalı
hücum və müdafi
f ə taktikasına da yiyələnmək lazımdır. Bu, ilk növbədə, topun yuxarıdan, aşağıdan qəbulu üsulunu seçmək, üzü və ya arxası 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 ayağın təkanı ilə toplar və ya hər hansı maneə üzərindən hoppanaraq
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 qabiliyyyətinin artırılması üççün 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
t llanmalarla qaçış.
tu
4. Müxtəlif istiqamətlərə (sağa, sola, irəliyə, arxaya) sürətli 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. Mütəəhərrik oyunlar.
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FUTBOL
Uçan topa havadan pəncənin daxili hissəsi ilə zərbə
Pəncənin daxili hissəsi ilə topa zərb
r ə həm müdafi
f ə, top ötü
t rmələr, 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 66).
Köməkçi hərəkətlər:
1. Cütlükdə icra edilir. İki şagird birbirindən 5–6 metr məsafə
f də qarşı-qarşıya
dayanır. Onlardan biri topu yuxarıdan
aşağıya, ayağına tərəf buraxır. To
T p havada
olarkən ayaq pəncəsinin daxili hissəsi ilə
topa zərb
r ə endirm
r əkl
k ə onu
n ort
r a hü
hündü
dürlükdə
yoldaşına tərəf göndərir. Sonra hərəkət
digər şagird tərəfi
f ndən əks istiqamətə icra
edilir.
Şəkil 66.
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
hədəfl
f ərə 5–6 m məsafə
f dən, yerindən topla zərb
r ələr vuru
r lur.
4. Eyni zərb
r ələr yandan ötü
t rü
r lən topla, hərəkətdən yerinə yetirilir.

Uçan topa ayağın üst hissəsi ilə zərbə
u zərb
r ənin öyrədilməsi üçün qarşıdan, yerlə gələn topa pəncənin üst hissəsi ilə,
hav
a ada olan
a topa pəncənin
i dax
a ili hissəsi ilə zərb
r ələr təkr
krar edi
d lir
ir, onlar
a mənimsənildi
d kd
k ən
sonra uçan topa pəncənin üst hissəsi ilə zərb
r ə öyrədilir (şəkil 67).
Köməkçi hərəkətlər:
1. Oyunçu cərimə meydanı qarşısında
əli ilə topu önü
nündə yerə at
a ır,
r 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 qalxdıqqdan sonra pəncənin üstü
t ilə qap
a ıyya vuru
r r.
3. To
T p ayağın üst hissəssi ilə çiləniir.
Şəkil 67.
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4. Kü
K nc zərb
r əsindən sonra müdafi
f əçilərin fə
f al müdaxiləsi olmadan uçan top
ayağın üst hissəsi ilə qap
a ıya vuru
r lur.
Topun yan xətdən oyuna daxil edilməsi
Bu texniki elementin öyrədilməsi bundan əvvəlki sinifd
f ə başlanan təlimin
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 duru
r r və
ondan “azad” olmaq və yan xətdən oyuna daxil edilən topu qəbul edib əlverişli
texniki fə
f aliyyət göstərmək üçün qısa sürətlənmələr edir.

Müdafiəçinin passiv müqaviməti ilə müxtəlif istiqamətlərə
və müxtəlif sürətlə topaparmalar
Oyun zamanı meydançada yerləşən bütü
t n oyunçular bu üsuldan istifa
f də edirlər.
Buna görə də topaparma ilə əlaqəli müxtəlif hərəkətlər, estafe
f tlər və mütəhərrik
oyu
y nlardan istifa
f də etm
t ək tövsiyə olunu
n r. To
T pap
a arm
r a zamanı zərb
r ələrin və hərəkətin
istiqaməti mü
m xtəlif şəraitlərdən, top ap
a aran
a oyu
yunçun
unun məqsədindən və meydan
a çada
onu əhatə edən situ
t asiyadan asılıdır.
Əgər uzun məsafə
f də topaparma zərurəti yaranırsa, o zaman topu oyunçu
özündən 5–6 metr məsafə
f yə “buraxa bilər”. Rəqibin əks fə
f aliyyəti nəticəsində topu
itirmək ehtimalı yaranır. Buna yol verməmək və toppu daim nəzarətdə saxlamaq
q
məqsədilə onu 1–2 metr məsafə
f dən aralı “buraxmaq” məqsədəuyğun hesab
a edilmir.
Köməkçi hərəkətlər:
1. Cütlükdə icra edilir. Bir oyunçu topu özündə saxlamağa, digəri isə onu ələ
keçirməyə çalışır. To
T p itirilərkən, oyunçular yerlərini dəyişirlər.
2. Məhdu
d d meydançada topla yerdəyişmələr edilir.

Müdafiəçinin fəal müqaviməti ilə topaparma
T xniki elementlərin sadələşdirilmiş şəkildə təlimi mənimsənildikdən sonra
Te
hərəkətlər müdafi
f əçinin fə
f al müqaviməti şəraitində yerinə yetirilir.
Köməkçi hərəkətlər:
1. Hərəəkət üçlükdə meydanın mərkəzi dairəsinin yaxınlığında icra edilir. İki
oyunçu mərrkəz dairənin xar
a icində yerləşir.
r Onlar
a dan
a biri hü
h cum
u çu, digəri isə mü
m dafiəçi funksiyasını yerinə yetirir. Üçüncü oyunçu mərk
r əzi dairənin daxilində dayyanırr.
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Hücum fu
f nksiyasını yerinə yetirən oyunçu müxtəlif istiqamətlərə topap
a armanı icra
edir və topu meydançanın mərk
r əzində du
d ran oyunçuya ötü
t rərək, müdafi
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) bölünü
n r: qap
a ı xəttində və qap
a ı meydanında,
qap
a ıdan
a sağda və solda du
dururlar
ar. Qap
a ıçı topu qap
a ıdan
a 15–20 m irəliyə atır.
r Oyu
yunçular
a
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 vurm
r ağa çalışır.

Enən topun pəncənin daxili hissəsi ilə dayandırılması
Enən topun
u day
a an
a dırılması texniki elementinin icrası zaman
a ı oyu
yunçu
topun
u uçub
u gələn istiqamətinə yan
a akı
day
a an
a ır.
r To
T pu day
a an
a dırm
r a an
a ında dayaq ay
a ağı di
d z oyn
y ağın
ı dan
a az
a ca bük
ükülü
lür,
həmçinin topu day
a an
a dıracaq ay
a aq da
diz oynağından
a bük
ükülür
ür. To
T pla təmas
edə
dən ay
a aq
a ni
n sb
s ətə
tən boşal
almış vəziy
iyyətd
tdə
olur
ur. Bu texniki elementin icrasındakı
çətinlik topun enəcəyi yerin təyin
edi
d lm
l əsidi
d r (day
a aq ay
a ağının ar
arxasında)
a.
Ona görə də topu day
a an
a dıran
a zaman
a
hərəkətin başlan
a ğıc vəziyyətini almaq
üçün
ü əvv
v əlcədən bir sıra yerdəyişmələr
icra etm
t ək lazımdır (şəkil 68).

Şəkil 68.

Topa yiyələnmə və hərəkət texniki fəndlərinin
elementlərindən ibarət kombinasiyalar
Üç oyunçu üçün kombinasiya
1. A və B oyu
yunçular
a birr birinə yaxın du
dururlar
ar, C oyu
yunçu isə 10–15 m uzaqlıqda onnlar
a ın qar
a şısında day
a an
a ır.
r B oyu
yunçu topu ay
a ağın üstü
t ilə yerlə C oyu
yunçuy
u a gönddərir,
r özüü
isə sür
ü ətli qaçışla onu
nun yerinə gedir.
r C oyu
yunçu isə topap
a ar
arma ilə A oyu
yunçuya qədər gedir və onu
nun yerinə keçir.
r A oyu
yunçu topu ay
a ağın üstü
t ilə B oyu
yunçuy
u a yeerlə öttüürür və sürətlə onu
nun yerinə gedir və.s. Hərəkətlər qeyd olun
u an
a ar
a dıcıllıqda təkraarlanır (şəkil 69).
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2. Oyu
yunçular
a ın du
duruş vəziyyəti əvvəlki kimidir. B oyu
yunçu topu hava ilə mü
m əyyən
olunmuş nöqtəyə göndərir, C oyunçu isə qaçaraq başla həmin topu A oyunçuya
qaytarır. Ye
Y rdəyişmələr əvvəlki kimidir.

Şəkil 69.
Oyunçular (A, B, C) bir-birindən 10 metr məsafə
f də dayanırlar. B oyunçu topu
diaqonal üzrə A-ya ötürü
r r və irəliyə qaçır. O da öz növbəsində topu qapı xəttinə
par
a alel olar
a aq B-yə ötü
türür. B topu diaqonal üzrə C-dən irəliyə ötü
türür. C topu yenidən
qap
a ı xəttinə paralel istiqamətdə B-yə qaytarır və s. Bu hərəkət qap
a ıdan-qap
a ıya icra
olunur. Burada müxtəlif icra kombinasiyalarından istifa
f də etmək olar. To
T pun
qəbulu–
u ap
a arma–
a ötü
t rmə; topun qəbulu–
u ötü
t rmə; bir toxunuşla ötü
t rmə və s.
Oyunçular (A, B və C) meydançanın orta xəttinin yanında bir-birindən 10 metr
məsafə
f də dayanırlar. A topu B-yə onu
n n hərəkət istiqamətinə perp
r endiku
k lyar 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 ıyya zərb
r ə vurmaq üçün ötü
t rmə alır (şəkil 70).
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C

B

A

Şəkil 70.
Oyu
yunçular
a ın yerləşməsi bun
u dan
a əvvəlki komb
m inasiyada oldu
d ğu kimidir. A oyu
yunçu C-yə ötü
t rmə edir. B topa tərəf qaçır və guya, topu qəbul edəcəyini imitasiya edir.
Ancaq topun üzərindən sıçrayır. C ötürməni qəbul edir və topu düzünə ötürü
r r. B
topun ardınca qaçaraq ötü
t rməni qəbul edir, diaqonal üzrə A-nın önündən keçərək
yana çıxır və topu tamamlayıcı zərb
r ə üçün qap
a ı önünə çıxan A-ya ötü
t rü
r r (şəkil 71).

Şəkil 71.
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 edib apararaq üz xəttə yaxınlaşır və qapıya paralel ötürmə edirr.
Ötü
t rmədən sonra qap
a ı dirəyinin qarşısına yerdəyişmə edən A və B bir toxxunma illə
C-nin ötü
t rməsini qap
a ıya zərb
r ə ilə tamamlayır. Əgər A və B-nin qap
apıya zərrbə üççün
əlverişli imkanları yoxdursa, onlar topu komanda yoldaşlarına bir toxunm
ma ilə
tamamlayıcı zərb
r ə vurmaq üçün ötü
t rü
r r (şəkil 72).
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Şəkil 72.
İkitərəfl
f i oyun – Məsləhətdir ki, bütü
t n məşğələlər ikitərəfl
f i oyunla yeku
k nlaşsın.
Adətən (təlim-məşq oyunları), tədr
d is 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 oyunun gedişatı zamanı xüsusi
f ziki hazırlığın və texniki elementlərin təkmilləşdirilməsi ilə yanaşı, həmçinin takfi
tiki tap
a şırıqların da həll edilməsinə fi
f kir vermək lazımdır.
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ÇEVİKLİK QABİLİYYƏTİ ÜZRƏ KİÇİK SUMMATİV
QİYMƏTLƏNDİRMƏ NORMATİVLƏRİ
Kontingent
Olanlar
Qızlar

Qiymtlndirm
meyarları

Q.S. 2
“3”
2

Q.S. 3
“4”
3

Q.S. 4
“5”
4-5

Topun qapıya vurulması
(5 úÿùä) (Futbol, hndbol)

2

3

4-5

Topun oyuna daxil
edilm si (3 metrd n–5
úÿùä) (Voleybol)

2

3

4-5

Çeviklik
h r k tl ri,
oyunları, onların
t yinatı haqqında
s thi m lumat
verir

Çeviklik h r ki
f aliyy ti,
oyunları, onların
t yinatı haqqında
m lumat verir

Çeviklik
h r k tl ri,
oyunları, onların
t yinatı haqqında
traflı m lumat
verir

Çeviklik t dris vahidin aid
h r k tl ri qüsurlu
icra edir

Çeviklik t dris
vahidin aid
h r k tl rin
icrasında kiçik
qeyri-d qiqliy
yol verilir

Çeviklik t dris vahidin aid h r k tl r
nümun l r
müvafiq icra edilir

Yolda ları il
ünsiyy t qurur,
h r ki
f aliyy tind
inamlıdır

H r ki f aliyy tini
qaydalar ç rçiv sind
qurur, mübarizlik v
c sar t nümayi
etdirir

Topun s b t atılması (5
úÿùä) (Basketbol)

1. nformasiya t minatı m zmun x tti üzr
H r ki f aliyy t
haqqında m lumat
Olanlar
Qızlar

2. Bacarıqlar v v rdi l r m zmun x tti üzr
cra bacarıı
Olanlar
Qızlar

4. M n vi-iradi xüsusiyy tl rin formala ması m zmun x tti üzr

Olanlar
Qızlar
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M n vi-iradi
xüsusiyy tl r

H r ki f aliyy tl ri
q na tb x dir, ç tin
raitd inamsızlıq
nümayi etdirir

DÖZÜMLÜLÜK
Orta məsafəyə qaçış
8-ci sinifd
f ə dözüm
ü lülük
ü qab
a iliyyətinin inkişafı
f məqsədilə ort
r a, uzaq və kr
k oss
qaçışı istifa
f də olun
unur. Uzun
u mü
m ddətli, davamlı qaçış insan
a orqan
a izminin mü
m xtəlif üzv
və fu
funksional sistemlərinə mü
m sbət təsir göstərir,
r onlar
a ın işinin təkm
k illəşməsinə imkan
a
yaradır. Orqanizmin tənəff
ffüs, xüsusən də ürək-damar sistemi, ürək əzələləri
möhkəmlənir,
r qan
a daşıyıcı sistemin iş fə
f aliyyəti yü
yüksəlir,
r mü
mübadilə prosesi asan
a laşır.
r
Digər tərəfd
f ən uzun
u mü
m ddətli qaçış bədəndəki ar
artıq, lazımsız may
a enin tər vasitəsilə
xar
a ic olun
u masına, orqan
a izmin möhkəmlənməsinə şərait yar
a adır.
r Uzun
u mü
m ddətli qaçışı
şərt
r i olar
a aq star
art, məsafə
f boyu
y qaçış və fi
f nişetm
t əyə bölmək olar
ar.
Start. Ort
r a və uzaq məsafə
f lərə qaçış zaman
a ı yu
y xar
a ı star
art vəziyyətindən istifa
f də
olun
unur. “Star
art” koman
a dası ilə idm
d an
a çılar
a star
art xətt
t inə yaxınlaşır və onu
nun ar
arxasında
d zülür
dü
ü lər. Bu zaman
a daha güclü ay
a aq start
r xəttinə yaxın, pəncənin ucu qaçış
istiqamətinə olmaqla, digər ay
a aq isə yar
a ım addım geridə day
a ağa qoyu
y lur
u (şəkil 73).
Bədənin ağırlığı dizdən azacıq bük
ükülmü
m ş irəlidəki ay
a aq üzərinə keçirilir.
r Gövdə
irəliyə əyilir,
r çiyinlər və çan
a aq irəliyə verilir,
r irəlidə qoyu
y lmu
m ş ay
a ağın əks tərəfi
f ndəki
qol dirsəkdən bük
ükülərək irəliyə, digəri isə ar
arxay
a a ap
a ar
a ılır.
r “Mar
a ş!” koman
a dası ilə
idm
d an
a çılar
a qaçışa başlay
a ırlar
ar. İlk addımlar
a da ay
a aq day
a ağa pəncənin ön hissəsi ilə
elastik yay
a var
a i qoyu
y lur
ur, gövdə bir qədər irəliyə əyilir.
r Tədr
d icən gövdənin mailliyi
azalır,
r qaçış addımlar
a ının uzun
u luğu ar
artır.
r
Məsafə
f boyu qaçış. Məsafə
f boyu
y qaçış
zamanı idmançı gövdəsini irəliyə cüzi
maillikdə saxlay
a ır,
r baxışlar
a irəliyə istiqamətlənir, çiyinlər sərbəst tutulur. Dirsəkdən
bük
ükülmü
m ş qollar
a irəliyə və ar
arxay
a a sərb
r əst,
qaçış ritminə müvafi
f q hərəkət edir. Ay
A aq
pəncənin xar
a ici hissəsi ilə day
a ağa elastik toxunu
n r, sonra bütü
t n pəncə üzərinə dayağa
qoyulur. Təkan qıçın bütün oynaqlardan
açılması ilə yerinə yetirilir. Qaçış zaman
a ı
Şəkil 73.
bütü
tün hərəkət sərb
r əst ritm
t ik olmalı, əlavə
gərg
r inlik hiss olun
u mamalıdır.
r
Finişetmə. Adətən, fi
f nişetmə məkt
k əblilərdə fi
f nişə 100 metr məsafə
f qalmış
başlay
a ır.
r Bu zaman
a qaçış temp
m i ar
artır,
r sür
ü ət yü
yüksəlir.
r Qaçış fi
f niş xətt
t ini keçməklə
tamamlan
a ır.
r Finişi keçdikdə dərh
r al day
a an
a maq məsləhət görü
r lmü
mür. Hərəkətin ətalət
üzrə davam edilməsi zaman
a ı tədr
d icən qaçışdan
a yerişə keçilir və day
a an
a ılır.
r
5–66-cı siniflərdə dözü
zümlülük
ü qab
a iliyy
y ətinin ink
n işafı
f məqsədilə 1000 metr
t məsafə
f yə
qaçış, 7-cci siniflərdə isə 1500 metr
t məsafə
f yə qaçış əsas vasitə kimi seçilmişdir.
r
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DÖZÜMLÜLÜK QABİLİYYƏTİ ÜZRƏ KİÇİK SUMMATİV
QİYMƏTLƏNDİRMƏ NORMATİVLƏRİ

İlin sonu
nunda fi
f ziki tərb
r iyə fə
f nni üzrə şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi
üçün
ü ikinci yar
a ımildə böyü
yük sum
u mativ qiymətləndirm
r ə keçirilir.
r Birinci yar
a ımildə
oldu
d ğu kimi, bur
u ada da hər bir hərəki qab
a iliyy
y ət üzrə bir qiymətləndirm
r ə hərəkətindən
istifa
f də olun
unur. Beləliklə, ikinci yar
a ımildə bu məqsədlə aşağıdakı hərəkətlər:
– hü
hündü
dür tu
turnikdə sallan
a mış vəziyyətdən dar
artınma – oğlan
a lar
a;
– alçaq tu
turnikdə sallan
a mış vəziyyətdən dar
artınma – qızlar
a;
– 3x10 metr
t məkik qaçışı – oğlan
a lar
ar, qızlar
a;
– sonu
nuncu dərsdə dözüm
ü lülük
ü tədr
d is vah
a idində 1500 m məsafə
f yə qaçışda şagirdin
nəticəsi.

Bu hərəkətllər üzrə şagiirddin qazan
a dığı ort
r a ball göstəriiciisii aşağıddakı dü
d stu
turla
yazılır və şagirdin ikinci yar
a ımildə fi
f ziki tərb
r iyə fə
f nn
n i üzrə qiyməti mü
m əyyənləşdirilir.
r

Bur
u ada: K4
K – qü
qüvvə tədr
d is vah
a idi üzrə şagirdin qiyməti;
K5 – çeviklik tədr
d is vah
a idi üzrə şagirdin qiyməti;
K6 – dözüm
ü lülük
ü tədr
d is vah
a idi üzrə şagirdin qiymətidir.
r
İllik qiymət hər iki yar
a ımildə şagirdin əldə etdiyi ballar
a ın ort
r a göstəricisi ilə
m əyyən edilir:
mü
Bur
u ada: Y1 – birinci yar
a ımildə şagirdin fi
f ziki tərb
r iyə fə
f nni üzrə qiyməti;
Y2 – ikinci yar
a ımildə şagirdin fi
f ziki tərb
r iyə fə
f nni üzrə qiymətidir.
r
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