
 WF MARIUSZ MROZEK 

 

WF kl. IV- 27.04.2020r 

Temat: Uczymy się odbić piłki poprzez gry i zabawy ruchowe (PS). 

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

https://www.youtube.com/watch?v=-gucF0NzzkM 

 

 

WF Kl. V - 27.04.2020r.  

Temat: Doskonalimy uderzenie piłki prostym podbiciem. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Hk_sm4MVaPY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-gucF0NzzkM
https://www.youtube.com/watch?v=Hk_sm4MVaPY


WF kl. VI - 27.04.2020r.  

Temat: Sprawdzamy własną gibkość oraz wytrzymałość. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=SGzc4iEEmvo 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SGzc4iEEmvo


WF kl. VII - 27.04.2020r.  

Temat: Poznajemy kroki polki. 

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

min. 1h dziennie 

https://www.youtube.com/watch?v=3Rg9HOZb4VU 

 

 

 

WF kl. IV- 28.04.2020r.  

Temat: Kształtujemy siłę poprzez gry i zabawy ruchowe. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=1JE_-hP1omo 

https://www.youtube.com/watch?v=c0BV9dBkzZY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3Rg9HOZb4VU
https://www.youtube.com/watch?v=c0BV9dBkzZY


WF kl. V- 28.04.2020r.  

Temat: Doskonalimy postawy siatkarskie poprzez gry i zabawy ruchowe. 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=-gucF0NzzkM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sQMwrVVDz6c
https://www.youtube.com/watch?v=-gucF0NzzkM


WF kl. VI - 28.04.2020r.  

Temat: Poznajemy zabawę „super balon”. 

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

1h w ciągu dnia. 

https://www.youtube.com/watch?v=l1rg95aNlsU 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l1rg95aNlsU


WF kl. VII - 28.04.2020r.  

Temat: Doskonalimy przyjęcia piłki do odbicia sposobem oburącz dolnym. 

- wejdź na strony internetowe j i poćwicz  min. 1h dziennie. 

https://www.youtube.com/watch?v=-gucF0NzzkM 

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

 

WF kl. V – 29.04.2020r. 

Temat: Doskonalimy odbicia piłki poprzez gry i zabawy ruchowe. 

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

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

 

WF kl. VI -29.04.2020r.  

Temat: Doskonalimy uderzenia piłki wewnętrzną częścią stopy na bramkę. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Qu0N8WGBrEI 

 

WF kl. IV - 30.04.2020r.  

Temat: Sprawdzamy własną szybkość i skoczność. 

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

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=-gucF0NzzkM
https://www.youtube.com/watch?v=rMYDtJ_eAys
https://www.youtube.com/watch?v=-Ewvxpm8slo
https://www.youtube.com/watch?v=Qu0N8WGBrEI
https://www.youtube.com/watch?v=THgS00n_wYk


WF kl. V - 30.04.2020r.  

Temat: Sprawdzamy własną siłę mięśni ramion i brzucha. 

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

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

  

WF kl. VI - 30.04.2020r.  

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

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

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

 

WF kl. VII - 30.04.2020r.  

Temat: Poznajemy grę w obronie „każdy swego” (PN). 

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

https://www.youtube.com/watch?v=WWirQrV6dks 

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

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0QPtrS9jFa8
https://www.youtube.com/watch?v=WWirQrV6dks
https://www.youtube.com/watch?v=GBvIt-pMyvs
https://www.youtube.com/watch?v=tvkWDhkNTQM


 

 

P. A. Ramotowski 

27.04 2020 T: Kształtowanie siły mięśni ramion i brzucha 

https://www.youtube.com/watch?v=C75aPtGx-e0. 

28.04.2020 T: kształtowanie gibkości dolnego odcinka kręgosłupa 

https://www.youtube.com/watch?v=C75aPtGx-e0. 

30.04.2020 T:Ćwiczenia ogólnorozwojowe przy muzyce 

https://www.youtube.com/watch?v=C75aPtGx-e0 


