
WYCHOWANIE FIYCZNE DLA KL. VII 1.06 

Witam bardzo serdecznie w kolejnym dniu zdalnej nauki. Zapraszam do wspólnych ćwiczeń w trosce w Waszą sprawność fizyczna 

Poniedziałek Dziś Wasze święto spędź ten dzień aktywnie 
zasady BHP 

Wtorek Dziś proponuje Wam próbę

Ocena wydolności na podstawie wskaźnika Ruffiera 

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

 

WYCHOWANIE FIYCZNE DLA KL. VII 1.06 – 5.06 

Witam bardzo serdecznie w kolejnym dniu zdalnej nauki. Zapraszam do wspólnych ćwiczeń w trosce w Waszą sprawność fizyczna 

Dziś Wasze święto spędź ten dzień aktywnie – uprawiając sport taki jak lubisz zwracając uwagę na 

Dziś proponuje Wam próbę (Prób Ruffiera) , która określi waszą wydolność organizmu

 

Ocena wydolności na podstawie wskaźnika Ruffiera - interpretacja wyniku  

bardzo dobra 
5 bardzo dobra 

Witam bardzo serdecznie w kolejnym dniu zdalnej nauki. Zapraszam do wspólnych ćwiczeń w trosce w Waszą sprawność fizyczna  …. 

lubisz zwracając uwagę na 

Prób Ruffiera) , która określi waszą wydolność organizmu 



Środa 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. 

 
Czwartek Mięśnie brzucha – trochę teorii 

Skośne, poprzeczny i proste – wszystkie mocno ze sobą współpracują. Mięśnie brzucha, bo o nich 
mowa, tworzą jedną ścianę, która pełni wiele istotnych funkcji. Warto je wzmacniać, zwłaszcza, że 
ćwiczenia na mięśnie brzucha nie są trudne i bez problemu można wykonywać je w domowym 
zaciszu.  Nie trzeba więc wydawać fortuny na siłownię, trenerów czy drogie specjalistyczne 
sprzęty. Cały trening jest wykonywany siłą własnych mięśni. 

Mięśnie brzucha:  

pozwalają utrzymać wyprostowaną postawę ciała,  

ułatwiają wykonywanie dużej ilości ruchów,  



dzięki napinaniu i rozkurczaniu umożliwiają wiele funkcji, nawet tak podstawowych, 
jak oddychanie czy mowa  

wraz z żebrami osłaniają organy wewnętrzne, chroniąc przed urazami  

Dlaczego jeszcze warto poznać ćwiczenia na mięśnie brzucha? Bo ładnie wyrzeźbiony brzuszek to 
nie tylko powód do dumy  ale dobra podstawa do kolejnych ćwiczeń. Mięśnie brzucha wraz z 
mięśniami pleców stabilizują kręgosłup, pozwalając na trenowanie z większymi ciężarami. 

Od czego zacząć? Ćwiczenia mięśni brzucha dla początkujących ...Aby wyrzeźbić „kaloryfer” nie 
musimy wychodzić z mieszkania. Ćwiczenia na mięśnie brzucha w domu są bardzo skuteczne. 
Wystarczy trochę samozaparcia i cierpliwości. Aby jednak ćwiczenia przyniosły efekty trzeba 
poświęcić im kilka tygodni. Pamiętać należy, że mięśnie muszą mieć czas na regenerację, dlatego 
nie zaleca się, aby ćwiczenia na mięśnie brzucha w domu wykonywać codziennie. Jak podkreślają 
specjaliści, warto wykonywać trening najpierw 2,3 razy w tygodniu, stopniowo zwiększając 
intensywność ćwiczeń. Wszystkie ćwiczenia na mięśnie brzucha muszą być wykonywane przy 
odpowiedniej kontroli procesu oddychania. Oznacza to, że wydychamy powietrze ustami, 
wciągając brzuch w fazie wysiłku, a wdech robimy zawsze na wciągniętym brzuchu, aby wrócić do 
pozycji wyjściowej.  

Zadanie : wykonaj 5 serii po 20 powtórzeń zwykłych brzuszków 

 



Piątek 

 

Pozdrawiam p. Marta 


