
WYCHOWANIE FIYCZNE DLAWSZYSTKICH – ZAGRAJ W KOŚCI 

Moi drodzy silny fizycznie organizm to również silny układ odpornościowy. Umiarkowana 

aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na układ limfocytów systemu immunologicznego, które są 

odpowiedzialne za wytwarzanie przeciwciał, które walczą z bakteriami i innymi zagrożeniami w ludzkim 

organizmie. Zachęcam Was do systematycznych ćwiczeń.  

Każdy z Nas z pewnością grał w kości ?  My jednak tą grę  trochę zmodyfikujemy.  Zamiast 
pięcioma kośćmi zagrajmy dwoma. Liczba graczy dowolna i w każdym wieku. Liczbę wyrzuconych 
oczek na kościach sumujemy, następnie  odczytujemy  zadanie przypisane do odpowiedniej sumy 
oczek. Dodatkowo wpisz w tabelkę wyrzuconą liczbę oczek – wygrywa gracz, który podczas np. 6 
kolejek uzbierał największą ilość oczek. Poniżej przykładowa tabelka : 

 
 1 kolejka 2 kolejka 3 kolejka 4 kolejka 5 kolejka 6 kolejka Suma 

wyrzuconych 
oczek 

Gracz nr1  

 

      

Gracz nr 2  

 

      

Gracz nr 3  

 

      

Zadania przypisane do odpowiedniej liczby oczek znajdziesz tutaj: 

1 10 pajacyków z zamkniętymi oczami dla młodszych / 30 pajacyków dla  starszych 
2 20 sekund wspinaczka  dla młodszych/ 45 sekund wspinaczka dla starszych 
3 5 przysiadów młodsi/ 10 przysiadów starsi   - w każdym pokoju Waszego domu 
4 5 przysiadów z wyskokiem do góry dla młodszych/ 10 przysiadów do rozgwiazdy dla 

starszych 
5 5 brzuszków z klaśnięciem w dłonie nad głową dla młodszych /   20 brzuszków w wolnym 

tempie – nie szarpiąc dla starszych 
6 10 skłonów w siadzie prostym  
7 5 wejść na krzesło zaczynając lewą nogą dla młodszych / 10 wejść na krzesło zaczynając 

lewą nogą 
8 5 ”kocich grzbietów” dla młodszych /  10 „ kocich grzbietów”  dla starszych 
9 5 wejść na krzesło zaczynając prawą nogą dla młodszych / 10 wejść na krzesło zaczynając 

prawą nogą  
10 10 pompek dla starszych / 2 pompki z maskotką na plecach dla młodszych 
11 Z zamkniętymi oczami stań na prawej nodze dotknij lewym palcem wskazującym czubka 

nosa 
12 5 „padnij powstań”  dla młodszych/ 10 ”padnij powstań”  dla starszych 

Pozdrawiam i życzę miłej zabawy 

p. Marta 


