
WychoWanie fizyczne dla klasy V

Witam w kolejnym tygodniu nauki zdalnej

Poniedziałek   Dziś Wasze święto więc zrób te ćwiczenia, które lubisz najbardziej 

Wtorek Dziś moi drodzy powtórka ze skipów. Na początek przypomnij sobie jakie znamy. Już? Teraz przypomnij sobie co to 
wieloskok …. Gotowi….. ok.  przystąp do rozgrzewki 
Zadanie na dziś: 

 Wykonaj 6 serii wszystkich 
kroków wracając w truchcie…. 
 

PAMIĘTAJCIE O ZASADACH BHP
Środa Dziś proponuje Wam 

WychoWanie fizyczne dla klasy V 1.06 – 5.06.2020

w kolejnym tygodniu nauki zdalnej, zapraszam do wspólnego dbania o zdrowie : 

zrób te ćwiczenia, które lubisz najbardziej  

Dziś moi drodzy powtórka ze skipów. Na początek przypomnij sobie jakie znamy. Już? Teraz przypomnij sobie co to 
wieloskok …. Gotowi….. ok.  przystąp do rozgrzewki – 10 min truchciku w miejscu …. I jak zmęczeni ? chyba nie 

wszystkich skipów jakie poznaliśmy w szkole i wieloskoku na odcinku 10 dużych kroków 
ów wracając w truchcie…. Żebyśmy się dobrze zrozumieli 1 seria = skip A skip B skip C wieloskok 

PAMIĘTAJCIE O ZASADACH BHP 
Dziś proponuje Wam próbę (Prób Ruffiera) , która określi waszą wydolność organizmu:

 

5.06.2020 

Dziś moi drodzy powtórka ze skipów. Na początek przypomnij sobie jakie znamy. Już? Teraz przypomnij sobie co to 
10 min truchciku w miejscu …. I jak zmęczeni ? chyba nie  

skipów jakie poznaliśmy w szkole i wieloskoku na odcinku 10 dużych kroków – Twoich 
1 seria = skip A skip B skip C wieloskok  

Prób Ruffiera) , która określi waszą wydolność organizmu:



Ocena wydolności na podstawie wskaźnika Ruffiera - interpretacja wyniku  

 0 –bardzo dobra 
 1-5 bardzo dobra 
 6-10 dobra 
 > 10 słaba 

 
Czwartek :  

 

 

 

Piątek Zbliża się piątek, więc zapraszam Was do zapoznania się z pozytywnymi aspektami jazdy na rowerze. Do głównych z nich 



należą: 

 Poprawa odporności organizmu 
 Smukła sylwetka 
 Sprawne ręce 
 Relaks dla mózgu 
 Spowolnienie starzenia się organizmu 
 Mocne mięśnie i kręgosłup 
 Przeciwdziałanie osteoporozie 
 Zdrowsze oczy i lepsza percepcja 
 Poprawa koordynacji wzrokowo ruchowej 

ZADANIE : chcesz sprawdzić, czy powyższe aspekty są prawdziwe? Spędź dziś bądź w weekend 20 min na rowerze w 
towarzystwie swojej rodziny. Pamiętajcie w zasadach bezpieczeństwa oraz dostosowaniu aktywności do możliwości 
zdrowotnych swojego organizmu.  

Pozdrawiam, p. Marta 

 


