
WYCHOWANIE FIZYCZNE DLA WSZSTKICH 

Dzień dobry wszystkim,  

Zapraszam Was do podjęcia wyzwania” Bring Sally up”. Zbliża się weekend  - możemy się 

sprawdzić …. 

PAMIĘTAJCIE – najpierw krótka rozgrzewka  

1. https://www.youtube.com/watch?v=bql6sIU2A7k – składy, nie są ciężkie możecie 

Wszyscy spróbować 

2. https://www.youtube.com/watch?v=rACy-0g1CuY – „deseczka” z wyjściem do 

pozycji pompki – proponuje klasy VII –VIII – jest ciężko, naprawdę  

3.   https://www.youtube.com/watch?v=Q9cnrvL4Apc – coś na mięśnie brzucha, nie jest 

mega ciężko ale proponuje klasy V-VIII 

4. https://www.youtube.com/watch?v=wZA2B768gOs – most bioder – dla wszystkich 

A TU COŚ DLA TATUSIÓW – JEŻELI  MAJĄ  OCHOTĘ SIĘ SPRAWDZIĆ ----mega 

trudne ( bardzo mało osób daje radę  )  https://www.youtube.com/watch?v=41N6bKO-

NVI  

PS. Zachęcam do podjęcia wyzwania – ćwiczcie na tyle na ile pozwala Wam Wasze ciało, nic 

więcej, jeżeli czujesz ból bądź dyskomfort zakończ ćwiczenie – musi być bezpiecznie. Jeżeli 

macie ochotę podzielić się ze mną waszymi ociągnięciami możecie wysłać filmik na mojego 

emaila – może uda nam się zmontować jakiś filmik na stonkę. 

 …. Jeszcze jedno …. Zapraszam do zagrania w piłkę nożna na kartce – graliście kiedyś?  

„Zasady gry 
Rozgrywka rozpoczyna się od narysowania specjalnego „boiska”. Można to robić na kartkach papierów z 
namalowanymi kratkami lub kropkami. Nie ma narzuconych wymiarów. Rozmiar planszy jest ustalany 
głównie na podstawie długości planowanej rozgrywki. Większe wymiary boiska powodują dłuższy 
przebieg gry. Jednym z częściej stosowanych wymiarów jest 8x10 kratek. Przy krótszych bokach 
dorysowywane są jeszcze dwie wypustki symbolizujące bramki, na schemacie wymiary bramki wynoszą 
2x1 kratek (dłuższa część bramki przypada do krótszego boku boiska, gdzie bok traci tę linię).  

Gra rozgrywa się tylko na przecięciach linii. Rozpoczyna się ją, wykonując pierwszy ruch z centralnego 
miejsca planszy, natomiast każdy kolejny zaczyna się w miejscu, w którym skończył się poprzedni. Gracze 
wykonują ruchy naprzemiennie, rysując kolejno kreski prowadząc wirtualnie przy tym tzw. piłkę. Ruch 
piłki polega na narysowaniu kolejnej linii długości krawędzi bądź przekątnej jednej kratki (linie te łączą 
przecięcia kratek).  



 

Przykładowe odbicie (kolor czerwony) 

Piłka nie może być prowadzona brzegiem planszy ani po odcinkach, na których była wcześniej 
prowadzona. Istnieje natomiast możliwość tzw. odbijania się od szkiców:  

Odbicie polega na przyznaniu graczowi dodatkowego ruchu. Jeśli gracz kończy ruch w punkcie/przecięciu, 
przez który przechodzi wcześniej narysowana linia (banda, słupek lub linia wcześniejszego ruchu), 
następuje odbicie. Ruch gracza kończy się dopiero wtedy kiedy „piłka dojdzie na puste pole gdzie nie ma 
już żadnego zarysu”. Na zdjęciu został przedstawiony przykład jednego odbicia.  

Zwycięzcą zostaje gracz, który umieści piłkę w bramce przeciwnika – czyli „strzeli bramkę 
przeciwnikowi”. Grę wygrywa się również, jeżeli przeciwnik umieści piłkę we własnej bramce (strzeli 
bramkę samobójczą).  

W sytuacji kiedy gracz nie może wykonać ruchu i spowodował zablokowanie gry (może się to zdarzyć np. 
w narożniku boiska) gra kończy się w zależności od ustalenia remisem, bądź porażką gracza, który 
spowodował zablokowanie rozgrywki. Można również ustalić, że ruch ten jest niedozwolony do czasu, 
kiedy gracz nie ma innego wyjścia (tak samo jak np. w szachach niedozwolone jest podstawienie króla pod 
szacha ). „  

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Piłkarzyki_na_kartce  

 

NIE TRZEBA TEGO DRUKOWAĆ 

Pozdrawiam, p. Marta 


