
Klasa IV  

Ważne: przypominamy o przesyłaniu nakręconych filmików do Waszych nauczycieli wf - 

„Jak ćwiczę w domu” – jest to jeden z warunków do postawienia oceny bardzo dobrej 

i celującej na koniec roku !!!!  

Zadanie 1 

Czołem!!! 

Nasze cotygodniowe zmagania zaczynamy od gimnastyki podstawowej. 

Utrwalimy prawidłową technikę wykonania przewrotu w przód. 

Zacznijmy od rozgrzewki: https://www.youtube.com/watch?v=XfHqcTiNp1Y 

Następnie czas na zadanie główne: https://www.youtube.com/watch?v=rx0-yEXz_jQ  

Zadanie 2 

Teraz pomęczymy dolne partie Twojego ciała - wzmocnimy mięśnie kończyn dolnych: 

https://www.youtube.com/watch?v=cUgVLUt2eTs kolejny krok to ćwiczenia 

skocznościowe:  https://www.youtube.com/watch?v=8viqHt6GR2U 

Całość zakończ ćwiczeniami rozciągającymi: 

https://www.youtube.com/watch?v=J7cJYngLaSc  

Zadanie 3 

Dziś potrzebować będziesz rękawiczki gumowej- na pewno masz- nadmuchaj ją i zwiąż 

gumką (może być balon). 

Oto propozycja ćwiczeń zręcznościowych z przymrużeniem oka: 

https://www.youtube.com/watch?v=LYQn5V2_otY 

Udanej zabawy !!!! 

Kończymy ćwiczeniami wzmacniającymi kręgosłup: 

https://www.youtube.com/watch?v=sT7ZwPCQGSc  

Zadanie 4 

Na koniec odrobina lekkoatletyki – doskonalić będziemy technikę startu niskiego! 

Obejrzyj filmik i zapamiętaj pokazane tam ćwiczenia oraz zasady wykonania startu 

niskiego: https://www.youtube.com/watch?v=5ZaQKjEH5rs 

Następnie w dogodnym dla Ciebie czasie wyjdź na świeże powietrze i powtórz 

zapamiętane ćwiczenia, na zakończenie 7 razy wykonaj start niski połączony z biegiem 

krótkim. Po wszystkim na swojej kartce zapisz komendy startowe. 

Zadanie 5 teoretyczne:   

a) Co ile lat odbywa się olimpiada? 

b) Jak nazywa się olimpiada, w której startują niepełnosprawni sportowcy? 

(odpowiedzi zamieść na swojej kartce) 
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Klasa 5   

Ważne: przypominamy o przesyłaniu nakręconych filmików do Waszych nauczycieli wf 

„Jak ćwiczę w domu” – jest to jeden z warunków do postawienia oceny bardzo dobrej 

i celującej na koniec roku !!!! 

Zadanie 1 

Witamy i zapraszamy do zmierzenia się z kolejnymi zadaniami w ramach wf online!!! 

Dziś odrobina gimnastyki. Rozpoczniemy od ćwiczeń rozciągających plecy, 

następnie przejdziemy do nauki mostka. Ponieważ chcemy żeby były to ćwiczenia 

bezpieczne -poproście kogoś z domowników o asekurację! 

Rozgrzej bardzo dokładnie kręgosłup: 

https://www.youtube.com/watch?v=dHsARZxj4Dk  dopiero teraz możesz zacząć 

ćwiczyć część główną: 

https://www.youtube.com/watch?v=mzJ14W67wu0 

Jestem pewna, że zadanie wykonałeś idealnie - brawo!  

Zadanie 2 

Teraz czas na dwie propozycję ćwiczeń kształtujących koordynacją ruchową, 

momentami wymagających skupienia:  https://www.youtube.com/watch?v=p4X7jDBnTos 

https://www.youtube.com/watch?v=PqE0BouNdMg 

Całość zakończ ćwiczeniami rozciągającymi: 

https://www.youtube.com/watch?v=nPfhDRASzxw  

Zadanie 3 

Dziś przygotuj dowolną piłkę - poćwiczymy rzuty do kosza, oczywiście ćwiczenia 

dostosowane są do warunków domowych. 

Zaczniemy od ćwiczeń kształtujących: 

https://www.youtube.com/watch?v=fEs9kyiIPmE Teraz utrwalimy prawidłową technikę 

rzutu: https://www.youtube.com/watch?v=p0dT-GXCPH8 

I wreszcie odrobina ciekawostek na temat piłki koszykowej: 

https://www.youtube.com/watch?v=wEWImz-dd04  

Zadanie 4 

Czas na chwilę zabawy przy muzyce! Zapraszamy na Zumbę- gwarantuję będzie 

przyjemnie i łatwo:  https://www.youtube.com/watch?v=Df3nSB1p9Eo 

Kończymy ćwiczeniami oddechowymi (przygotuj kartkę): 

https://www.youtube.com/watch?v=FzWqSxHnr04  

Zadanie 5 teoretyczne: 

Dlaczego ważny jest odpowiedni strój na lekcjach wf? 

(odpowiedź zapisz na swojej kartce) 
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Klasa 6  

Ważne: przypominamy o przesyłaniu nakręconych filmików do Waszych nauczycieli 

wf „Jak ćwiczę w domu” – jest to jeden z warunków do postawienia oceny bardzo 

dobrej i celującej na koniec roku !!!! 

Zadanie 1 

Witajcie!!! 

Zaczynamy sportowe zmagania od ćwiczeń gimnastycznych dedykowanych dziewczętom, 

będzie to rozciąganie do szpagatu dla początkujących. 

Proszę nie przerażaj się, wskakuj w wygodny strój- ćwiczenia są proste- do dzieła!  

https://www.youtube.com/watch?v=bTX0GaQNyG4 

Chłopcom damy popalić - proponujemy intensywny trening wzmacniający mięśnie głębokie. 

Na początek rozgrzewka:  https://www.youtube.com/watch?v=OkCwToiE6XY  następnie 

przechodzimy do części zasadniczej: https://www.youtube.com/watch?v=PP2c5F4uVyI 

I chwilka na rozluźnienie: https://www.youtube.com/watch?v=Mb6gLj9FYLI  

Zadanie 2 

Dziewczyny zadbają dziś o zgrabne nogi. 

Przed rozpoczęciem treningu wykonaj własną 5 -minutową  rozgrzewkę. 

Następnie przejdź do zadania głównego: 

a) część intensywna:  https://www.youtube.com/watch?v=VxazPQlYjKI 

b) część spokojniejsza:  https://www.youtube.com/watch?v=oACtVkp1cp8 

Propozycja dla chłopców to trening piłkarski: 

a) rozgrzewka:  https://www.youtube.com/watch?v=clklIofxTnc 

b) bezpieczne ćwiczenia z piłką:  https://www.youtube.com/watch?v=tEungSYdx7A  

Zadanie 3 

Teraz trochę teorii. W krótki i ciekawy sposób dowiesz się odrobinę o Nowożytnych 

Igrzyskach Olimpijskich: 

https://ciekawe.interia.pl/newsy/news-ateny-1896-zobacz-jak-wygladaly-pierwsze-now

ozytne-igrzyska,nId,2242293 

druga propozycja  https://www.youtube.com/watch?v=e2_SZDUCEP8 

Na koniec zapoznaj się z sylwetkami sławnych olimpijczyków: 

https://ciekawe.interia.pl/newsy/news-momenty-z-letnich-igrzysk-olimpijskich-ktore-p

rzeszly-do-his,nId,2246795 

Zadanie 4 

Usystematyzujemy dziś Twoją  wiedzę na temat rozgrzewki lekkoatletycznej. 

Obejrzyj dokładnie filmik starając się zapamiętać jak najwięcej ćwiczeń. 

https://www.youtube.com/watch?v=zDAN2Fek_SM 

Następnie w dogodnym dla Ciebie czasie wyjdź na świeże powietrze i wykonaj tam 

własną rozgrzewkę lekkoatletyczną, bazując oczywiście na ćwiczeniach z filmu. 

Powodzenia !!! 

Zadanie 5 teoretyczne: 

- Jakie jest motto Igrzysk Olimpijskich (odpowiedź znajdziesz w filmie z zadania 4) 
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- Wymień dwóch polskich olimpijczyków (kto, jaki medal , w jakiej konkurencji)  – obie 

odpowiedzi zapisz na swojej kartce. 

 

KLASA 7 
Zadanie 1 
Trening cardio 
- bieganie w miejscu z wysoko uniesionymi kolanami przez 20 sekund, następnie szybki 
marsz w miejscu przez 10 sekund (tak na zmianę przez 10 minut) 
- w pozycji leżącej z rękami założonymi za głowę, napnij mięśnie brzucha i unieś 
wyprostowane nogi z podłogi. Wykonuj rowerek naprzemiennie uginając i prostując nogi 
tak, jak podczas jazdy na rowerze (wykonuj to przez 10 minut) 
Zadanie 2 
- 20 minutowy marszobieg w terenie (na zmianę bieg przeplatany szybkim marszem) 
Zadanie 3 
Trening cardio 
- wyskoki z przysiadu najwyżej, jak tylko dasz radę (zrób jak najwięcej powtórzeń w 
ciągu 30 s, odpocznij 15 s i przejdź do następnego ćwiczenia) 
- super pompka - stań prosto, zrób skłon do przodu, by dłonie oprzeć na podłodze. 
Przesuwaj je kolejno powoli po podłożu robiąc takie "kroczki", aż znajdziesz się w 
pozycji do pompki. Zrób pompkę. Trzymając proste ręce i nogi, dostaw teraz powoli i 
stopy jak najbliżej dłoni. Wstań. (powtarzaj 30 s, odpocznij 15 s i wróć do ćwiczenia 
pierwszego) 
Całość powtarzaj po kolei przez 20 minut. 
Zadanie 4 
Zadanie teoretyczne 
Wykonaj krótką notatkę na temat kariery sportowej koszykarza Damiana Kuliga 
(absolwenta naszej szkoły), którą przekażesz swojemu nauczycielowi po powrocie do 
szkoły. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KLASA 8 
Zadanie 1 
Trening interwałowy 
Trening składa się z 3 ćwiczeń: 
1. Zrób deskę w oparciu na łokciach. Następnie wyprostuj jedną, potem drugą rękę 
przechodząc do pozycji jak do pompki. Potem znów ugnij jedną i drugą rękę wracając do 
pozycji wyjściowej. 
2. Bieg górski - zrób podpór przodem na dłoniach, stopy oprzyj na palcach, kolana ustaw 
tuż nad ziemią. Szybko, rytmicznie podciągając kolana pod klatkę piersiową, jakbyś 
wspinał się po podłodze. 
3. Przeskoki - stań prosto, dłonie oprzyj na biodrach. Skokiem wysuń jedną nogę do 
przodu, drugą do tyłu i ugnij przy tym kolana mniej więcej do kąta prostego. Przeskakuj 
wysuwając nogi na zmianę, przód - tył, cały czas pozostając na ugiętych nogach. 
Wykonuj 5 rund, w każdej rundzie 3 ćwiczenia, jedno po drugim, bez robienia przerw. 
Czas trwania każdego ćwiczenia to 25 sekund, po każdej rundzie rób 30 sekundową 
przerwę. 
Zadanie 2 
- 20 minutowy marszobieg w terenie (na zmianę bieg przeplatany szybkim marszem) 
lub 
40 minut - do wyboru: jazda na rowerze, rolkach, hulajnodze, taniec, skoki na skakance, 
wchodzenie po schodach 
Zadanie 3 
Trening cardio: 
1. Skakanie na skakance - ćwiczenie może być wykonywane w formie przeplatanych 
skoków w tempie szybkim, wolnym lub utrzymywanie stałego tempa skoków przez cały 
czas ćwiczenia. 
2. Bieg w miejscu z naprzemienną pracą ramion na przemian z marszem w miejscu z 
wysokim unoszeniem kolan. 
3. Przysiady z wyskoku. 
4. Wypady nogą w przód i tył. 
5. Wypady z podskokiem. 
6. Pajacyki. 
7. Bieg bokserski. 
Wszystkie ćwiczenia wykonuj przez 30 sekund z 15 sekundową przerwą na odpoczynek. 
Zadanie 4 
Zadanie teoretyczne 
Wykonaj krótką notatkę na temat kariery sportowej Twojego ulubionego polskiego 
sportowca, którą pokażesz swojemu nauczycielowi po powrocie do szkoły. 
 


