
 WF MARIUSZ MROZEK 

WF kl. IV- 18.05.2020r 

Temat: Uczymy się przyjęcia piłki do odbicia sposobem oburącz górnym. 

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

dnia. 

https://www.youtube.com/watch?v=_be29rqop88 

 

WF Kl. V - 18.05.2020r.  

Temat: Doskonalimy grę ruchową „Rzucanka siatkarska”. 

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

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=_be29rqop88
https://www.youtube.com/watch?v=wvoRTPxmaxc


WF kl. VI - 18.05.2020r.  

Temat: Uczymy się właściwie zachowywać w sytuacji zwycięstwa i porażki. 

- wejdź na stronę internetową i zapoznaj się, skorzystaj z ćwiczeń poniżej i poćwicz                 

min 1h dziennie. 

https://www.youtube.com/watch?v=bo4uWHpfwas 

 

WF kl. VII – 18.05.2020r.  

Temat: Odbijamy piłkę sposobem oburącz górnym w parach. 

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

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=bo4uWHpfwas
https://www.youtube.com/watch?v=pq6dM9eST5M


WF kl. IV- 19.05.2020r.  

Temat: Wykonujemy ćwiczenia fizyczne zwiększające koordynację ruchową. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY 

 

WF kl. V- 19.05.2020r.  

Temat: Pokonujemy 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=i6fRgO8hNkU 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY
https://www.youtube.com/watch?v=i6fRgO8hNkU


WF kl. VI - 19.05.2020r.  

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 

 

WF kl. VII - 19.05.2020r.  

Temat: Sprawdzamy własną siłę mięśni ramion i brzucha. 

- wejdź na stronę internetową, skorzystaj z ćwiczeń poniżej i poćwicz min. 1h w ciągu dnia. 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=cFdT7uQvJew
https://www.youtube.com/watch?v=0QPtrS9jFa8


WF kl. V - 20.05.2020r.  

Temat: Poznajemy grę w badmintona 

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

https://www.youtube.com/watch?v=mrnUP6gKpEc 

 

WF kl. VI - 20.05.2020r.  

Temat: Kształtujemy wydolność i wytrzymałość w biegu na orientację. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=13wnbLyPUVw 

 

WF kl. IV - 21.05.2020r.  

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=mrnUP6gKpEc
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WF kl. V - 21.05.2020r.  

Temat: Poznajemy zagrywkę sposobem dolnym. 

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

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

 

WF kl. VI - 21.05.2020r.  

Temat: Doskonalimy odbicia piłki sposobem oburącz górnym w parach ze zmianą miejsca. 

- wejdź na stronę internetową  i poćwicz min. 1h dziennie. 

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

 

WF kl. VII - 21.05.2020r.  

Temat: Kształtujemy wydolność fizyczną w trakcie marszobiegu terenowego. 

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

w ciągu dnia. 

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

 

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


WF kl. IV - 22.05.2020r.  

Temat: Doskonalimy rzut na bramkę z miejsca (PR). 

- wejdź na stronę internetową  i poćwicz min. 1h dziennie. 

https://www.youtube.com/watch?v=CRnCnJ_DaY8 

 

 

WF kl. VII - 22.05.2020r.  

Temat: Doskonalimy przekazywanie pałeczki w biegu sztafetowym. 

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

www.youtube.com/watch?v=Cu3BfL9UTNk 

p. A. Ramotowski 
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