
 WF MARIUSZ MROZEK 

 

WF kl. IV- 22.06.2020r. 

Temat: Kształtujemy wydolność i wytrzymałość w biegu na orientację 

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

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

 

 

WF Kl. V – 22.06.2020r.  

Temat: Poznajemy zasady bezpiecznej aktywności fizycznej w trakcie wakacji. 

- wejdź na strony Internetowe i zapoznaj się,. 

https://www.youtube.com/watch?v=K-6T693WQKY 

https://www.youtube.com/watch?v=_M93YHnse-k 

 

WF kl. VI – 22.06.2020r.  

Temat: Bezpieczne gry i zabawy w trakcie wakacji. 

- wejdź na strony Internetowe i zapoznaj się. 

https://www.youtube.com/watch?v=K-6T693WQKY 

https://www.youtube.com/watch?v=_M93YHnse-k 
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WF kl. VII - 22.06.2020r.  

Temat: Utrwalamy zasady bezpiecznej aktywności fizycznej w trakcie wakacji. 

- wejdź na strony Internetowe i zapoznaj się. 

https://www.youtube.com/watch?v=K-6T693WQKY 

https://www.youtube.com/watch?v=_M93YHnse-k 

 

WF kl. IV- 23.06.2020r.  

Temat: Bezpieczne gry i zabawy w trakcie wakacji. 

- wejdź na strony Internetowe i zapoznaj się. 

https://www.youtube.com/watch?v=K-6T693WQKY 

https://www.youtube.com/watch?v=_M93YHnse-k 

 

WF kl. V- 23.06.2020r.  

Temat: Bawimy się w podchody. 

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

- https://www.youtube.com/watch?v=0VhZ8d_4myc  
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WF kl. VI – 23.06.2020r.  

Temat: Gry i zabawy ruchowe z piłką nożną. 

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

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

 

WF kl. VII – 23.06.2020r.  

Temat: Przypominamy zasady udzielania pierwszej pomocy.  

- wejdź na strony Internetowe i zapoznaj się. 

https://www.youtube.com/watch?v=T6S3UdUFmXQ 

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

 

 

WF kl. V – 24.06.2020r.  

Temat: Kształtujemy zwinność w czasie zabaw z przyborem nietypowym. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY
https://www.youtube.com/watch?v=T6S3UdUFmXQ
https://www.youtube.com/watch?v=cSAuTJSQjss
https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4


WF kl. VI - 24.06.2020r.  

Temat: Gramy rekreacyjnie w kometkę w terenie naturalnym. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Wu3BaOztzcQ 
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WF kl. IV – 25.06.2020r.  

Temat: Wędrujemy po najbliższej okolicy. 

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

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

 

 

 

 

WF kl. VII – 25.06.2020r.  

Temat: Poznajemy historie naszego region w trakcie przejażdżki rowerowej.. 

- wejdź na strony Internetowe i zapoznaj się, następnie udaj się na przejażdżkę rowerową               

po swojej okolicy. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=_TZTSsTjc0A 

https://www.youtube.com/watch?v=WgKDmzsO71c 
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