
Wychowanie Fizyczne  (klasy:  III a, IV b - chł, VII b - chł, VIII b – dz, VIII c – dz, I PB – dz, II PA – dz) 

 

 

 

L.P. 

 

ZALECONE CZYNNOŚCI UCZNIA 

 

 

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 

• Przeprawa przez rzekę 

Wyobraźcie sobie, że przez Wasz pokój przepływa rzeka. 

Długi rwący potok rozciąga swoje brzegi od stołu, aż do 

kanapy lub od ściany do ściany, w zależności od rozkładu 

mieszkania. Musicie przejść na drugą stronę skacząc po 

kamieniach, ale tak, aby nie wpaść do wody. Czym są 

kamienie? Poduszkami jaśkami lub innymi kawałkami 

materiału. Rozłóżcie je na podłodze tak, aby przejście po 

nich nie było zbyt łatwe. I po każdym prawidłowym 

przedostaniu się na drugi brzeg zmieniajcie ustawienie. 

Oczywiście na trudniejsze, tak jakby to był kolejny 

 

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. 

 



poziom do przejścia w grze. 

a) szybki marsz w miejscu, podnoszenie wysoko 

kolan 1 min. 

b) 10 x podskoki w miejscu obunóż 

c) 10x przysiady, ramiona wyprostowane do przodu 

d) przejście na „czworakach” wzdłuż pokoju 4x 

e) https://youtu.be/iKeatJK181Q 

 

Klasy:    IV b i VII b  chłopcy 

 

a) marsz w miejscu 1min. 

b) przejście do biegu w miejscu 1min. 

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

d) 10 x przysiady, ramiona wyprostowane do przodu 

e) podskoki obunóż w miejscu 30 x 

f) https://youtu.be/7znbW0GWUE 

           (ćwiczenia z butelkami) 

https://www.youtube.com/watch?v=WbMKgaPPAs0 

https://www.youtube.com/watch?v=zxntyealq1g 

https://www.youtube.com/watch?v=fr4o3EQRiy0 

 

Klasy :   VIII b i VIII c   dziewczęta 

 

a) bieg w miejscu 1 min. 

b) szybki marsz w miejscu 1 min. 

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

d) „pajacyki” 15 x 

e) https://youtu.be/BAdAoRjTifg 

https://www.youtube.com/watch?v=DP5Gib9SXo8 

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

https://youtu.be/QbbNPOQVCZo 

 

 

Filmy instruktażowe można odtwarzać kilkakrotnie, za każdym 

razem ćwiczenia wykonywać coraz lepiej. 

https://youtu.be/iKeatJK181Q
https://youtu.be/7znbW0GWUE
https://www.youtube.com/watch?v=WbMKgaPPAs0
https://www.youtube.com/watch?v=zxntyealq1g
https://www.youtube.com/watch?v=fr4o3EQRiy0
https://youtu.be/BAdAoRjTifg
https://www.youtube.com/watch?v=DP5Gib9SXo8
https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY
https://youtu.be/QbbNPOQVCZo?fbclid=IwAR36Un06Op1302Q010uT3AxI6rdZTJYpPxAbw8cz8l4Tc4yZWrRxCXRidyI


https://youtu.be/F-VDLj5o6EE 

 

 

      Klasy :   I PB i II PA    dziewczęta 

 

a) bieg w miejscu 1 min. 

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

c) podskoki w miejscu obunóż 30 sek.  

d) https://youtu.be/8bIzvt5U2_s  

https://www.youtube.com/watch?v=sOgBQfz1Wmg 

https://www.youtube.com/watch?v=Q6KaNNFTsY4 

https://youtu.be/7znb_W0GWUE 

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

https://www.youtube.com/watch?v=XV3g2c9SC-g 

https://www.youtube.com/watch?v=J7Evuks9Fos 

 

 

2. 

 

W ramach aktywności ruchowej zaleca się co najmniej 

dwa razy w tygodniu wykonać proste prace porządkowe w 

miejscu zamieszkania ( pozbycie się kurzu z mebli, 

parapetów, odkurzanie, umycie podłóg) 

 

 

Uczniowie samodzielnie dobierają środki czystości i konsultują 

swoją decyzję z rodzicem lub prawnym opiekunem. 

 

https://youtu.be/F-VDLj5o6EE?fbclid=IwAR1jheo7suDmokUlqINzr8-AsnK1V1CBSYbvOz9FhPgV0-fFqsXh-83tolA
https://youtu.be/8bIzvt5U2_s
https://www.youtube.com/watch?v=sOgBQfz1Wmg
https://www.youtube.com/watch?v=Q6KaNNFTsY4
https://youtu.be/7znb_W0GWUE
https://www.youtube.com/watch?v=RtSrmCnfBPg
https://www.youtube.com/watch?v=XV3g2c9SC-g

