
Klasa VII 11.05 – 15.05.2020 r. 

 

 

Zadanie nr 1 

 

Kształtujemy naszą sprawność fizyczną poprzez zestaw 

ćwiczeń ogólnorozwojowych w formie stacjonarnej. 

Zaczynamy: 

 

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

 

Zadanie nr 2 

 

Zaczynamy od rozgrzewki według Twojej inwencji. Ćwicz przez około 6 minut 

wykonując w tym czasie 8 różnych, prostych ćwiczeń. 

 

A teraz trochę ćwiczeń rozciągających. 

Przy okazji podszkolimy swój angileski… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5yf0nLjAWd8&feature=youtu.be 

 

Zadanie nr 3 

 

Dziś popracujemy nad naszą skocznością. 

Powodzenia! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cwv0FgKO_qI 

 

Zadanie nr 4 

 

A teraz wzmacniamy mięśnie całego ciała. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1hxs4yV-6Co 

 

 

 

 

 

Klasa VIII 11.05 – 15.05.2020 r. 

 

Zadanie nr 1 

 

Zaczynamy od rozgrzewki według Twojej inwencji. Ćwicz przez około 7 minut 

wykonując w tym czasie 10 różnych, prostych ćwiczeń. 

A teraz zestaw ćwiczeń rozciągających „po angielsku”...dacie radę? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5yf0nLjAWd8&feature=youtu.be 

 

 

Zadanie nr 2 

 

Kształtujemy naszą sprawność fizyczną poprzez zestaw 

https://www.youtube.com/watch?v=iJdgErtfSzo
https://www.youtube.com/watch?v=5yf0nLjAWd8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Cwv0FgKO_qI
https://www.youtube.com/watch?v=1hxs4yV-6Co
https://www.youtube.com/watch?v=5yf0nLjAWd8&feature=youtu.be


ćwiczeń ogólnorozwojowych w formie stacjonarnej. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mlYMyo0ztxk 

 

 

Zadanie nr 3 

 

Rozgrzewka: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0_o08y9viyM 

 

Dziś dość trudny trening wytrzymałościowy. 

Każdy ćwiczy według swoich możliwości. 

Powodzenia. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=69QvqJYpNB8 

 

 

Zadanie nr 4 

 

A teraz wzmacniamy mięśnie całego ciała. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1hxs4yV-6Co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mlYMyo0ztxk
https://www.youtube.com/watch?v=0_o08y9viyM
https://www.youtube.com/watch?v=69QvqJYpNB8
https://www.youtube.com/watch?v=1hxs4yV-6Co


Kasy IV  

TEMAT 1,2 

 Zestaw ćwiczeń z przyborami. 

Przygotuj 6 butelek 1,5 L (albo jakie masz ) zawołaj Rodzica, ubierzcie stroje sportowe i 

pokaż Rodzicowi jak fajnie potrafisz poprowadzić  przez kilka minut ćwiczenia, które 

zrelaksują ciebie i Rodzica. Udanej zabawy Wam : )))) 

https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4  

TEMAT 3,4 

Kształtowanie ogólnej sprawności z piłką 

Sprawność fizyczna  to gotowość organizmu człowieka do podejmowania i rozwiązywania 

trudnych zadań ruchowych w różnych sytuacjach życiowych, wymagających siły, szybkości, 

gibkości, zwinności i wytrzymałości, jak również pewnych nabytych i ukształtowanych 

umiejętności i nawyków ruchowych opartych o odpowiednie uzdolnienie ruchowe i stan 

zdrowia. 

To była teoria , zapamiętaj ją, bo kiedyś na lekcji mogę o to zapytać ! A teraz czas na 

praktykę, załóż strój sportowy , przygotuj piłkę , kawałek podłogi może być z dywanem, albo 

jak posiadasz to karimatę lub koc, usuń przedmioty, które mogę zagrażać bezpiecznemu 

ćwiczeniu i do dzieła: )))) Żeby ci było raźniej zawołaj Rodzinkę : ))) wesołej zabawy. 

https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4
https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY


Klasy V  

Lekcja 1. 

Zapoznaj się i wykonaj . 

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

Lekcja 2. 

Zapoznaj się i wykonaj. 

https://www.youtube.com/watch?v=9JmCztLxZYM  

Lekcja 3.  

Zapoznaj się i wykonaj. 

https://www.youtube.com/watch?v=7znb_W0GWUE 

Lekcja 4.  

https://www.youtube.com/watch?v=G1d4rcrVMXk  

Zapoznaj siei wykonaj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-fQdryCEoQU
https://www.youtube.com/watch?v=9JmCztLxZYM
https://www.youtube.com/watch?v=7znb_W0GWUE
https://www.youtube.com/watch?v=G1d4rcrVMXk


Kasy VI 

TEMAT: GIBKOŚĆ  

Zadanie 1: Przeczytaj tekst 

Gibkość jest często określana zamiennie jako giętkość lub elastyczność. Jest ona 

istotnym elementem naszej sprawności fizycznej. Duży poziom gibkości ułatwia życie. 

Podstawowym  jej miernikiem jest zakres obszerności czy amplituda ruchów w stawach. 

Gibkość nie jest cechą motoryczną, którą można wyćwiczyć w krótkim czasie. Ćwiczenia 

gibkościowe  przynoszą najlepsze efekty jeśli są wykonywane codziennie, a nawet dwa razy 

dziennie. Bezpieczne zwiększanie  gibkości wymaga czasu i zależy od kilku czynników: 

wieku, płci, budowy anatomicznej ścięgien, stawów i mięśni, temperatury zewnętrznej, 

zmęczenia, znużenia, koordynacji ruchowej, pory dnia (rano gibkość jest mniejsza niż 

wieczorem). 

Nie należy też przesadzać z rozciąganiem bo zbyt duża ruchomość w stawach może 

prowadzić do rozluźnienia,  niestabilności stawów, co może być przyczyną zwiększonego 

ryzyka kontuzji mięśni i kości. 

Z wiekiem elastyczność mięśni i więzadeł słabnie, a ruchomość stawów ma mniejszy zakres. 

Gibkość to zdolność motoryczna, która szybko zanika jeśli nie poświęcimy jej odpowiedniej 

uwagi. Dlatego ważne jest aby rozwijać ją od najmłodszych lat aż do późnej starości. 

Jest wiele sposobów na zwiększanie gibkości  poprzez rozciąganie ,stretching, jogę. 

Zadanie 2: Wykonaj ćwiczenia rozciągające znajdujące się w filmach. Wykonuj je 

codziennie! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TeLIWjwN_8k 

https://www.youtube.com/watch?v=zKKkwGyG_J4 

https://www.youtube.com/watch?v=kkz_UCpxRk0 

https://www.youtube.com/watch?v=TeLIWjwN_8k
https://www.youtube.com/watch?v=zKKkwGyG_J4
https://www.youtube.com/watch?v=kkz_UCpxRk0


TEMAT: MIĘDZYNARODOWY TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ –Próba gibkości 

 

Zadanie1: Przygotuj taboret lub coś(szafka, stolik) na czym bezpiecznie możesz stanąć 

wyżej, linijkę i wygodny strój. Wykonaj próbę zgodnie z opisem. 

 

Wykonanie: badany staje na taborecie tak , aby palce stóp były równo z krawędzią, stopy 

złączone, nogi proste w kolanach - z tej pozycji skłon w dół tak, aby dosięgnąć palcami jak 

najniżej podziałki centymetrowej poniżej krawędzi taboretu - utrzymanie tej pozycji przez 2 s. 

Ocena:  zapisanie najlepszego wyniku (w cm) z dwóch kolejnych skłonów. 

 

Wykonaj skłon dwukrotnie (pamiętaj o wyprostowanych nogach), zapisz najlepszy wynik. W 

późniejszym czasie przekażesz je swojemu nauczycielowi WF. 

Jeżeli twoja gibkość nie pozwoli Ci wykonać  głębokiego skłonu poniżej podłoża (pamiętaj o 

wyprostowanych nogach), to zmierz odległość ile cm brakuje Ci, aby dotknąć palcami 

podłoża. Wtedy zapisz wynik zapisując  w następujący sposób –np.: minus 10 cm. 

POWODZENIA!!! 

 


