
 WF MARIUSZ MROZEK 

 

WF kl. IV - 25.05.2020r 

Temat: Uczymy się obić piłki 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 

 

 

WF Kl. V - 25.05.2020r.  

Temat: Kształtujemy wytrzymałość i wydolność fizyczną. 

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

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=pq6dM9eST5M
https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY


WF kl. VI - 25.05.2020r.  

Temat: Kontrolujemy i oceniamy wydolność fizyczną testem Coopera. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=3O-rEyL6SrI 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3O-rEyL6SrI


WF kl. VII – 25.05.20020r. 

Temat: Doskonalimy technikę naturalną rzutu piłeczką palantową. 

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

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

 

 

 

 

 

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


WF kl. IV- 26.05.2020r.  

Temat: Poznajemy zabawy ruchowe w terenie. 

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

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

 

WF kl. V- 26.05.2020r. 

Temat: Doskonalimy odbicia piłki sposobem oburącz górnym w trójkach. 

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

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

 

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


WF kl. VI - 26.05.2020r.  

Temat: Doskonalimy przekazywanie pałeczki w biegu sztafetowym. 

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

www.youtube.com/watch?v=Cu3BfL9UTNk 

 

 

WF kl. VII - 26.05.2020r.  

Temat: Poznajemy nowoczesne formy aktywności ruchowej - nordic walking. 

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

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

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Cu3BfL9UTNk
https://www.youtube.com/watch?v=ZJovpX_-srw


WF kl. V - 27.05.2020r.  

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. VI - 27.05.2020r.  

Temat: Doskonalimy technikę naturalną rzutu piłeczką palantową. 

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

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

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=13wnbLyPUVw
https://www.youtube.com/watch?v=QC4_z8OPZrs


WF kl. IV- 28.05.2020r.  

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. V - 28.05.2020r.  

Temat: Kontrolujemy i oceniamy wydolność fizyczną testem Coopera. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=3O-rEyL6SrI 

 

WF kl. VI - 28.05.2020r.  

Temat: Odbijamy piłkę sposobem dolnym (PS). 

- wejdź na strony internetowe  i poćwicz min. 1h w ciągu dnia. 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=13wnbLyPUVw
https://www.youtube.com/watch?v=3O-rEyL6SrI
https://www.youtube.com/watch?v=sQMwrVVDz6c
https://www.youtube.com/watch?v=E_L0JcYJE2g


WF kl. VII - 28.05.2020r.  

Temat: Doskonalimy odbicia piłki sposobem oburącz górnym w trójkach ze zmianą miejsca, 

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

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

 

WF kl. IV - 29.05.2020r.  

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

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

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=50wqATe0F-0
https://www.youtube.com/watch?v=bo4uWHpfwas


WF kl. VII - 29.05.2020r.  

Temat: Kształtujemy szybkość w biegu na 60m. 

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

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

p. A. Ramotowski 

kl.VIII 

25.05.2020 T:Kształtujemy gibkość dolnego odcinka kręgosłupa. 

26.05.2020 T: Kształtujemy siłę mięśni ramion i mięśni brzucha. 

28.05.2020 T: Ćwiczenia kształtujące wg inwencji ucznia - ruletka. 

29.05.2020 T: Zasady zdrowego stylu życia. 

Zadania na stronie internetowej https://prusport.pl.tl. LEKCJE-WF-W-DOMU.htm 

 

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

