
 WF MARIUSZ MROZEK 

 

WF kl. IV- 11.05.2020r 

Temat: Przypomnienie zasad taktyki obrony i ataku w piłce nożnej. 

- wejdź na strony internetowe oraz skorzystaj z ćwiczeń poniżej i poćwicz min. 1h                 

w ciągu dnia. 

https://www.youtube.com/watch?v=WVmdbMGZUc0 

https://www.youtube.com/watch?v=GBvIt-pMyvs 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WVmdbMGZUc0
https://www.youtube.com/watch?v=GBvIt-pMyvs


WF Kl. V - 11.05.2020r.  

Temat: Nauka przekazywania pałeczki sztafetowej. 

- wejdź na stronę internetową oraz skorzystaj z ćwiczeń poniżej i poćwicz min. 1h                 

w ciągu dnia. 

www.youtube.com/watch?v=Cu3BfL9UTNk 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Cu3BfL9UTNk


WF kl. VI - 11.05.2020r.  

Temat: Poznajemy trasę biegu przełajowego. 

- wejdź na stronę internetową oraz skorzystaj z ćwiczeń poniżej i poćwicz min. 1h                 

w ciągu dnia. 

https://www.youtube.com/watch?v=RACoUY6Of2o 

 

WF kl. VII - 11.05.2020r.  

Temat: Uczymy się nowych zabaw motoryczno-dydaktycznych w terenie. 

- wejdź na stronę internetową oraz skorzystaj z ćwiczeń poniżej i poćwicz min. 1h                 

w ciągu dnia. 

https://www.youtube.com/watch?v=cFdT7uQvJew 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RACoUY6Of2o
https://www.youtube.com/watch?v=cFdT7uQvJew


WF kl. IV- 12.05.2020r.  

Temat: Poznajemy grę ruchową „Rzucanka siatkarska’. 

- wejdź na stronę internetową  i poćwicz min. 1h  w ciągu dnia. 

https://www.youtube.com/watch?v=wvoRTPxmaxc 

 

WF kl. V- 12.05.2020r.  

Temat: Doskonalimy technikę naturalną rzutu piłeczką palantową 

- wejdź na stronę internetową oraz skorzystaj z ćwiczeń poniżej i poćwicz min. 1h                 

w ciągu dnia. 

https://www.youtube.com/watch?v=QC4_z8OPZrs 

 

 

WF kl. VI – 12.05.2020r. 

Temat: Kształtujemy wytrzymałość w sztafetowych biegach przełajowych 600-800m. 

- wejdź na stronę internetową  i poćwicz min. 1h w ciągu dnia. 

www.youtube.com/watch?v=Cu3BfL9UTNk 

 

\ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wvoRTPxmaxc
https://www.youtube.com/watch?v=QC4_z8OPZrs
http://www.youtube.com/watch?v=Cu3BfL9UTNk


 

WF kl. VII - 12.05.2020r.  

Temat: Odbijamy piłkę sposobem oburącz dolnym w parach. 

- wejdź na strony internetowe oraz skorzystaj z ćwiczeń poniżej i poćwicz min. 1h                 

w ciągu dnia. 

https://www.youtube.com/watch?v=sQMwrVVDz6c 

https://www.youtube.com/watch?v=E_L0JcYJE2g 

 

 

WF kl. V - 13.05.2020r.  

Temat: Odbijamy piłkę sposobem oburącz górnym w trójkach. 

- wejdź na stronę internetową  i poćwicz min. 1h w ciągu dnia. 

https://www.youtube.com/watch?v=50wqATe0F-0 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sQMwrVVDz6c
https://www.youtube.com/watch?v=E_L0JcYJE2g


WF kl. VI - 13.05.2020r.  

Temat: Sprawdzamy własną siłę mięśni ramion i brzucha. 

- wejdź na stronę internetową oraz skorzystaj z ćwiczeń poniżej i poćwicz min. 1h                 

w ciągu dnia. 

https://www.youtube.com/watch?v=0QPtrS9jFa8 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0QPtrS9jFa8


WF kl. IV- 14.05.2020r.  

Temat: Odbijamy piłkę sposobem oburącz górnym dorzuconą od współćwiczącego. 

- wejdź na stronę internetową  i poćwicz min. 1h w ciągu dnia. 

https://www.youtube.com/watch?v=pq6dM9eST5M 

 

WF kl. V - 14.05.2020r.  

Temat: Sprawdzamy własną gibkość i wytrzymałość. 

-  skorzystaj z ćwiczeń poniżej i poćwicz min. 1h w ciągu dnia. 

 

 

 

 

WF kl. VI - 14.05.2020r.  

Temat: Doskonalimy odbicia piłki poprzez gry i zabawy ruchowe. 

- wejdź na stronę internetową i poćwicz min. 1h w ciągu dnia. 

https://www.youtube.com/watch?v=-Ewvxpm8slo 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pq6dM9eST5M
https://www.youtube.com/watch?v=-Ewvxpm8slo


WF kl. VII - 14.05.2020r.  

Temat: Sprawdzamy własną szybkość i skoczność. 

- wejdź na stronę internetową oraz skorzystaj z ćwiczeń poniżej i poćwicz min. 1h                 

w ciągu dnia. 

https://www.youtube.com/watch?v=THgS00n_wYk 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=THgS00n_wYk


WF kl. IV - 15.05.2020r.  

Temat: Nauka przekazywania pałeczki sztafetowej. 

- wejdź na stronę internetową  i poćwicz min. 1h w ciągu dnia. 

www.youtube.com/watch?v=Cu3BfL9UTNk 

 

 

WF kl. VII - 15.05.2020r.  

Temat: Doskonalimy zagrywkę sposobem dolnym. 

- wejdź na stronę internetową  i poćwicz min. 1h w ciągu dnia. 

https://www.youtube.com/watch?v=SAcdrVcS_Lo 

 

P. A. Ramotowski  
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