
WychoWanie fizyczne dla klasy Vi 1.06 – 5.06.2020 

Witam w kolejnym tygodniu nauki zdalnej, zapraszam do wspólnego dbania o 

zdrowie : 

Poniedziałek   Dziś zrób te ćwiczenia, które lubisz najbardziej  

Wtorek Dzisiejsza lekcja poświęcona jest pozytywnym aspektom 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: Aby przekonać się czy któryś z powyższych punktów nie jest 
fałszywy spędź dziś na rowerze minimum 20 minut. Proszę pamiętajcie  o 
zachowaniu bezpieczeństwa oraz dostosowaniu aktywności do możliwości 
zdrowotnych organizmu. 

Środa Dziś spróbujemy przeprowadzić ćwiczenia w formie wieloboju 
siłowego : wykonaj 2-3 serie czterech poniższych  ćwiczeń 
wykonując 5 – 6 powtórzeń każdego: 
1. UDA, POŚLADKI, ŁYDKI  
Wejścia na podest/ z unoszeniem kolana Stań twarzą do skrzyni 
(krzesła-stabilnego). Wejdź na skrzynię prawą stopą, dźwignij się 
do góry i unieś lewe kolano, aż udo będzie równoległe do podłoża. 
Zejdź ze skrzyni. Wykonaj po 5-6powtórzeń na każda nogę. 
2. BARKI 
Mistrz kierownicy Złap talerz lub garnek  za brzegi i stań prosto w 
lekkim rozkroku. Możesz delikatnie ugiąć kolana. Unieś talerz 
przed siebie, aż Twoje ręce znajdą się w pozycji równoległej do 
podłoża. Szybkimi ruchami skręcaj teraz talerz raz w jedną, raz w 
drugą stronę, tak jakbyś jechał samochodem krętą drogą. Licz 
powtórzenia co drugi skręt. 
3. KLATKA, TRICEPS 
Pompka na schodach głową w górę Przyjmij pozycję do pompki, 
stając u podnóża schodów. Dłonie oprzyj na jednym ze stopni, 
rozstawiając je węziej niż barki. Zginając łokcie, obniż ciało do 
stopni, nie dotykając go jednak ani klatką, ani nogami. Wróć do 
pozycji startowej. Co kilka powtórzeń możesz zmieniać stopień, na 
którym opierasz dłonie – w granicach rozsądku, rzecz jasna. 
KORPUS- średni  
Scyzoryk z piłką. Połóż się tyłem na macie, ręce wyprostuj za 



głową. Złap oburącz mocno piłkę . Unieś jednocześnie górę ciała i 
nogi, aby spróbować dotknąć stopami piłki. Wróć do pozycji 
startowej. Nie przerywaj.

Czwartek  Dziś zajmiemy

1. Szybkość  
która pozwala wykonywać szybkie ruchy w krótkim czasie.  
Trenując  szybkość  musimy zwrócić uwagę na szybkość reakcji, 
czas pojedynczego ruchu  oraz c
ta jest uwarunkowana genetycznie 

2.  Do ćwiczeń kształtujących szybkość można zaliczyć: skipy, 
wieloskoki  i podskoki  kuczne. 

W związku z powyższym zadanie na dziś:  wykonaj 3
wszyst
10 dużych kroków  
marszu jeżeli czujesz się bardzo zmęczony/ zmęczona

Pamiętaj o własnym bezpieczeństwie

Piątek Dziś
wydolność organizmu:

Ocena wydolności na podstawie wskaźnika Ruffiera 

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

 

głową. Złap oburącz mocno piłkę . Unieś jednocześnie górę ciała i 
nogi, aby spróbować dotknąć stopami piłki. Wróć do pozycji 
startowej. Nie przerywaj. 

zajmiemy się kształtowaniem szybkości biegowej: 

1. Szybkość  - jest jedną z głównych cech motorycznych człowieka, 
która pozwala wykonywać szybkie ruchy w krótkim czasie.  
Trenując  szybkość  musimy zwrócić uwagę na szybkość reakcji, 
czas pojedynczego ruchu  oraz częstotliwość ruchów. Umiejętność 
ta jest uwarunkowana genetycznie – budowa włókien mięśniowych. 

2.  Do ćwiczeń kształtujących szybkość można zaliczyć: skipy, 
wieloskoki  i podskoki  kuczne.  

W związku z powyższym zadanie na dziś:  wykonaj 3
wszystkich znanych Ci skipów i wieloskoków na odcinku równym 
10 dużych kroków  -Twoich kroków , wracając w truchcie lub 
marszu jeżeli czujesz się bardzo zmęczony/ zmęczona

Pamiętaj o własnym bezpieczeństwie 

Dziś proponuje Wam próbę (Prób Ruffiera) , któr
wydolność organizmu:

Ocena wydolności na podstawie wskaźnika Ruffiera - interpretacja wyniku 

bardzo dobra 
5 bardzo dobra 
10 dobra 

> 10 słaba 

Pozdrawiam, p. Marta

głową. Złap oburącz mocno piłkę . Unieś jednocześnie górę ciała i 
nogi, aby spróbować dotknąć stopami piłki. Wróć do pozycji 

 

jest jedną z głównych cech motorycznych człowieka, 
która pozwala wykonywać szybkie ruchy w krótkim czasie.  
Trenując  szybkość  musimy zwrócić uwagę na szybkość reakcji, 

zęstotliwość ruchów. Umiejętność 
budowa włókien mięśniowych.  

2.  Do ćwiczeń kształtujących szybkość można zaliczyć: skipy, 

W związku z powyższym zadanie na dziś:  wykonaj 3-4 serie 
kich znanych Ci skipów i wieloskoków na odcinku równym 

Twoich kroków , wracając w truchcie lub 
marszu jeżeli czujesz się bardzo zmęczony/ zmęczona 

Prób Ruffiera) , która określi waszą 

 

interpretacja wyniku  

Pozdrawiam, p. Marta 


