
 

Spacer rekreacyjnymi terenami lub jazda rowerem  

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (pod opieką rodzica, prawnego 

opiekuna, 

dorosłego rodzeństwa, zachowując znaczną odległość od innych 

wypoczywających na powietrzu) 

- zadanie wykonać co drugi  dzień min. 45 min. 

 

 

 

 

 

Kl. II A 

 

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

 

Zabawimy się piłeczkami ping-pongowymi. Ćwiczymy 

koordynację, orientację oraz szybkość. 

 

 

 

 

IVB, VIA,VIIA (dziewczęta) 

https://www.youtube.com/watch?v=J8AnSLUsKGE 

 

 

 

 

 

 

IPA,IPC( dz) 

 

Ćwiczenia wzmacniające mięśnie i ćwiczenia kardio 

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

ghttps://www.youtube.com/watch?v=nrbgxHlX7Ho 

 

 

 

 

 

Uczniowie zobowiązani są do określenia 

warunków pogodowych i właściwego 

doboru stroju.  

 

Ciało człowieka, aby było zdrowe 

potrzebuje ruchu 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonajcie kilka prób i bądźcie 

wytrwali. Nie poddawajcie się! 

Potrzebne są kubeczki plastikowe oraz 

piłeczki do  ping – ponga 

 

 

 

 

Zachęcam do wykonania ćwiczeń, które 

Wasze ciało potrzebuje. Ćwiczenia są 

miłe i przyjemne; 

 

 

 

 

 

 

Dziewczyny, dla Was propozycja 

ćwiczeń, przy muzyce. Tak jak lubicie. 

Tempo ćwiczenia każda z was dostosuje 

do siebie; 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fr4o3EQRiy0
https://www.youtube.com/watch?v=J8AnSLUsKGE
https://www.youtube.com/watch?v=XV3g2c9SC-g
https://www.youtube.com/watch?v=XV3g2c9SC-g
https://www.youtube.com/watch?v=nrbgxHlX7Ho


IPA II PB chł,  

 

Ćwiczenia z przyborami domowymi (produktami spożywczymi- 

butelki wody, pudełko z kaszą, ryżem, rolki papieru toaletowego, 

 

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

 

 

 

 

Pamiętamy, że ćwiczymy w swoim 

tempie; wierzę w Wasze możliwości i 

umiejętności; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KL. IIA  

*bieg w miejscu z wysokim unoszeniem kolan 30 sek. / odpoczynek 

15 sek. / powtórzyć ćwiczenie 

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

*czworakowanie wzdłuż pokoju 4x 

*https://youtube.be/zxntyealq1g  

 

IVB, VIA,VIIA (dziewczęta)  

*bieg w miejscu 1min. 

*krążenia ramion w przód 10x i w tył 10 x 

*skłony tułowia do przodu, postawa rozkroczna, kolana 

wyprostowane 10 x 

https://youtu.be//RtSrmCnfBPg 

 

 

Filmy instruktażowe należy odtwarzać kilkakrotnie 

w trakcie jednej lekcji. Za każdym razem 

ćwiczenia wykonywać coraz lepiej. 

 

 

 

Każde ćwiczenie uczeń wykonuje w odpowiednim 

sobie tempie. Rodziców proszę o przypilnowanie 

dokładności w wykonaniu ćwiczenia. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J7Evuks9Fos
https://youtube.be/zxntyealq1g
https://youtu.be/RtSrmCnfBPg


IPA,IPC( dz) 

ROZGRZEWKA 

*marsz w miejscu, podnoszenie wysoko kolan 

*dłonie na barkach i krążenia do przodu i do tyłu po 10 x 

* rozkrok, ramiona w górze skłony tułowia do przodu 10 x, do 

prawej i lewej stopy naprzemiennie po 10 razy 

https://youtu.be/HfLCUrT1xxQ 

 

 

 

I PA, II PB chł 

https://www.youtube.com/watch?v=oKLMHA9ylYo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należy pamiętać, że jest to zawsze indywidualne 

podejście często uwzględniające stan 

psychofizyczny ucznia oraz warunki związane z 

innymi obowiązkami także pozostałych 

domowników. 

 

 

 Proponuję kompleksowy trening 

ogólnorozwojowy; każdy ćwiczy na miarę swoich 

umiejętności i możliwości ORAZ W SWOIM 

TEMPIE; warto posłuchać wskazówek osoby 

prowadzącej;  

 

Kl. II A 

Ćwiczenia do wykonania razem z rodzicem, rodzeństwem 

Zestaw ćwiczeń ogólnorozwojowych; Wzmacniamy mięśnie i 

 

Ćwiczenia dla każdego; przy muzyce;  

 

https://youtu.be/HfLCUrT1xxQ
https://www.youtube.com/watch?v=oKLMHA9ylYo


zwiększamy zakres ruchu w stawach; 

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

 

 IVB, VIA,VIIA (dziewczęta) 

Ćwiczenia z papierem toaletowym 

https://www.youtube.com/watch?v=ENCe-WnBwh8 

 

IPA,IPC( dz) 

https://www.youtube.com/watch?v=ENCe-WnBwh8 

 

 

IPA,II PB chł 

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

 

 

Zachęcam do ćwiczeń również rodziców, 

rodzeństwo; Potrzebujemy odrobinę miejsca;  

 

 

Potrzebnych jest kilka rolek papieru toaletowego i 

odrobina miejsca; są to ćwiczenia 

ogólnorozwojowe z przyborem nietypowym; 

 

Potrzebny jest „kawałek „ podłogi; Każdy ćwiczy 

w swoim tempie; starając się wykonywać ćw 

według wskazówek osoby prowadzącej;  

 

Gimnastyka korekcyjna przedszkole gr I 

 

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. 

Zawsze można zatrzymać nagranie lub ćwiczenia  w celu 

 

Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do 

przygotowania miejsca do ćwiczeń oraz zadbania o 

właściwy strój sportowy. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zxntyealq1g
https://www.youtube.com/watch?v=ENCe-WnBwh8
https://www.youtube.com/watch?v=ENCe-WnBwh8
https://www.youtube.com/watch?v=RtSrmCnfBPg


krótkiego odpoczynku i napicia się wody. 

 

 

 

*Spacer; jazda rowerem, hulajnogą  

 

 

 

ROZGRZEWKA 

-Krążenia ramion do przodu -5razy  

-Do tyły 5 razy;  

-20 podskoków jaki piłeczka do góry;  

siadamy na pupie, nogi prosto, rączkami podpieramy się z tyłu- 

uginamy i prostujemy nogi- 6 razy;  

- siedzimy na pupie; nogi zgięte; staramy się przy użyciu rąk 

zakręcić wokół siebie kółko 3 razy w lewo i 3 razy w prawo; 

Zumba Kids 

https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8  

 

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w 

 

 

 

 

 

Odpowiedni strój oraz zabezpieczenia zalecane na 

czas kwarantanny 

Naturalna forma ruchu czyli spacer; wskazany dla 

każdego; zachęcam do minimum 30 min 

aktywności 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filmy instruktażowe należy odtwarzać kilkakrotnie. 

Za każdym razem ćwiczenia wykonywać coraz 

lepiej. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w


 

ROZGRZEWKA 

-BIEG W MIEJSCU 

-STAJEMY W SZEROKIM ROZKROKU, RĘCE 

WYPROSTOWANE NAD GŁOWĄ, SKŁON TUŁOWIA RAZ 

DO JEDNEJ NOGI, WYPROST I DO DRUGIEJ NOGI- PO 3 

RAZY  

- BIEG W MIEJSCU- BOKSOWANIE PRZED SIEBIE- 30 S 

-5 PAJACYKÓW 

 

 

 „Budowanie domu” – siad skrzyżny z dłońmi na kolanach, 

plecy wyprostowane, głowa wyciągnięta w górę. na hasło 

„budujemy dom” dzieci przenoszą ręce w skrzydełka, następnie 

przenoszą prawą ręką w górę i ustawiają dłoń równolegle do 

podłogi. Tak samo ustawiają lewą rękę ale z dłonią nad dłonią 

prawą, przenoszą prawą dłoń nad lewą itd. Budujemy tyle pięter 

aż dzieci maksymalnie wyciągną ręce w górę. Wówczas 

podajemy hasło „budujmy dach” – dzieci wyciągają dłonie w 

górę i łączą palce prawej i lewej dłoni tworząc „dach” nad 

zbudowanym domem. 

 „Koziołek bodzie” – klęk podparty. na sygnał 

„Koziołek bodzie” dzieci opuszczają nisko głowę, a 

następnie odrzucają ją w górę wyciągając jednocześnie 

w przód – naśladują bodącego koziołka. na hasło 

„koziołek odpoczywa” dzieci wracają do pozycji 

wyjściowej. 

  „Bicie brawa stopami” – siad na podłodze, kolana 

skręcone na zewnątrz, podeszwy stóp skierowane jedna 

 

 

 

ĆWICZENIA WYKONYJEMY POWOLI, 

STARANNIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



do drugiej. Na hasło dzieci unoszą stopy nad podłogę 

uderzają jedna o drugą. Na hasło „stopy odpoczywają” – 

dzieci wracają do pozycji wyjściowej. 

 „Baletnica” – dzieci siedzą na krzesełkach, czubki 

palców dotykają podłogi, pięty uniesione. Na sygnał 

dzieci przestawiają kolejno stopy do przodu, do tyłu i w 

bok – imitują kroki baletnicy chodzącej na palcach. 

 „Skarpetka” – dzieci na krzesełkach. Na sygnał każde 

dziecko za pomocą palców stopy przeciwnej stara się 

zdjąć skarpetkę z jednej nogi, a następnie z drugiej nogi. 

 

 

 

 

 

 

Potrzebne krzesełko, pufa  

 

 

 

 

 

 

Postępować zgodnie z filmami instruktażowymi. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xXFP2QmKQ3Y 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=TPHa1hK81CI 

 

Każde dziecko wykonuje ćwiczenia w swoim tempie; 

Zawsze można zatrzymać nagranie w celu krótkiego 

odpoczynku i napicia się wody. 

 

Przedszkolaki bardzo chętnie pokonują tory przeszkód; 

pokusiłam się o taki; można modyfikować w zależności 

od potrzeb i możliwości lokalowych;  

 

Potrzebne będą rolki papieru toaletowego; rolki po 

papierze toaletowym i papierowych ręcznikach 

kuchennych;  

 

https://www.youtube.com/watch?v=xXFP2QmKQ3Y
https://www.youtube.com/watch?v=TPHa1hK81CI


 

Dewiza na ten tydzień : 

„JESTEM SILNY, JESTEM GIBKI, JESTEM 

SKOCZNY, JESTEM SZYBKI” 

Porcja zajęć wzmacniających mięśnie oraz sposoby na 

wyciszenie się: 

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

 

Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do 

przygotowania miejsca do ćwiczeń oraz zadbania o 

właściwy strój sportowy. 

Przyjemna forma zajęć dla dzieci;   

Potrzebny kawał podłoża i chęć do ćwiczeń; 

 

„JESTEM SILNY, JESTEM GIBKI, JESTEM 

SKOCZNY, JESTEM SZYBKI” 

Ćwiczenia oddechowe- wdech nosem wydech ustami; 

 

 

 

 

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

