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UWAGI                                          

 

1. 

 

Przed przystąpieniem do zadań zawsze należy przewietrzyć 

mieszkanie i pozostawić uchylnie otwarte okno. Odsunąć z miejsca 

ćwiczeń lekkie meble i rzeczy stwarzające zagrożenie. Zaprosić do 

wspólnej aktywności rodziców, prawnych opiekunów, rodzeństwo. 

Postępować zgodnie z filmami instruktażowymi. 

Zawsze można zatrzymać nagranie w celu krótkiego odpoczynku i 

napicia się wody. 

Linki do odtworzenia filmów: 

 

 

Klasa III a 

 

a) bieg w miejscu z wysokim unoszeniem kolan 30 sek. / 

odpoczynek 15 sek. / powtórzyć ćwiczenie 

b) podskoki na jednej nodze w miejscu, prawa - 10x, lewa – 10 x 

c) czworakowanie wzdłuż pokoju 4x 

d) https://youtube.be/zxntyealq1g 

 

 

Klasy:    IV b i VII b  chłopcy 

 

a) bieg w miejscu 1min. 

b) krążenia ramion w przód 10x i w tył 10 x 

c) skłony tułowia do przodu, postawa rozkroczna, kolana 

wyprostowane 10 x 

d) https://youtu.be//RtSrmCnfBPg 

 

Uczniowie zobowiązani są do przygotowania miejsca 

do ćwiczeń oraz zadbania o właściwy strój sportowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekcje należy powtarzać min. 3 x w tygodniu. 

 

 

Najlepiej ustalić na początku tygodnia porę i dzień w 

którym będziemy wykonywać ćwiczenia np. 

poniedziałek, środa i piątek  

w godzinach 10.30 – 11.30 

Należy pamiętać, że jest to zawsze indywidualne 

podejście często uwzględniające stan psychofizyczny 

ucznia oraz warunki związane z innymi obowiązkami 

także pozostałych domowników. 

 

 

 

 

 

https://youtube.be/zxntyealq1g
https://youtu.be/RtSrmCnfBPg


 

Klasy :   VIII b i VIII c   dziewczęta 

 

a) marsz w miejscu, podnoszenie wysoko kolan 

b) dłonie na barkach i krążenia do przodu i do tyłu po 10 x 

c) rozkrok, ramiona w górze skłony tułowia do przodu 10 x, do 

prawej i lewej stopy naprzemiennie po 10 x 

d) https://youtu.be/HfLCUrT1xxQ 

 

      Klasy :   I PB i II PA    dziewczęta 

 

a) marsz w miejscu 1 min. 

b) krążenia ramion w przód 10 x i w tył 10 x 

c) skłony tułowia do przodu, do lewej stopy i do prawej po 10x 

(postawa w rozkroku, kolana wyprostowane)  

d) https://youtu.be/ONCIDZRWCfc 

 

Filmy instruktażowe należy odtwarzać kilkakrotnie w 

trakcie jednej lekcji.  

Za każdym razem ćwiczenia wykonywać coraz 

lepiej. 

 

 

 

2. 

 

W ramach aktywności ruchowej zaleca się codziennie spacer 

rekreacyjnymi terenami miasta pod opieką rodzica lub prawnego 

opiekuna (maseczka na nos i usta, zachowanie odstępu od innych 

obcych osób) 

 

 

Uczniowie przestrzegają zasad sanitarno-

epidemiologicznych zgodnie z rozporządzeniem 

Ministerstwa Zdrowia 

 

https://youtu.be/HfLCUrT1xxQ
https://youtu.be/ONCIDZRWCfc

