
 WF MARIUSZ MROZEK 

WF kl. IV- 30.03.2020r 

Temat: Uczymy się przepisów gry w minipiłce siatkowej. 

- wejdź na stronę internetową i zapoznaj się z przepisami gry: 

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

 

WF Kl. V - 30.03.2020r.  

Temat: Sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami. 

- wejdź na strony internetowe i zapoznaj się: 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=JFHSz62mnv0 

 

WF kl. VI - 30.03.2020r.  

Temat: Ćwiczymy mięśnie posturalne. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=DP5Gib9SXo8 
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WF kl. VII - 30.03.2020r.  

Temat: Wzmacniamy mięśnie brzucha. 

Wykonaj każde z ćwiczeń minimum po 5 razy w ciągu dnia. 

 

 

 

 

 

 

 



WF kl. IV- 31.03.2020r.  

Temat: Uczymy się postaw siatkarskich. 

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

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

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

 

WF kl. V- 31.03.2020r.  

Temat: „WF z mistrzem’ – doskonalenie kozłowania piłki w piłce koszykowej. 

- wejdź na stronę internetową i zapoznaj się: 

https://www.youtube.com/watch?v=ODulo1LNo1A 

- jeśli masz dowolną piłkę kozłuj prawą ręką 30x oraz lewą ręką 30x, na zmianę 20x; 

- poprzekładaj między kolanami 30x; 

- połóż się na plecy podrzucaj i połap piłkę nad sobą 20x. 

 

WF kl. VI - 31.03.2020r.  

Temat: Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej z piłką. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY 
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WF kl. VII - 31.03.2020r.  

Temat: Wykonujemy ćwiczenia motoryczne z piłką nożną w warunkach domowych. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=zPageHu9BGI 

 

WF kl. V - 1.04.2020r.  

Temat: Wzmacniamy mięśnie rozciągnięte i osłabione. 

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

- poćwiczyć jak na rysunkach i z filmem przez min.1 h w ciągu dnia. 

 

 

WF kl. VI - 1.04.2020r.  

Temat: Przypomnienie przepisów gry w piłce siatkowej. 

- wejdź na stronę internetową i zapoznaj się z przepisami gry: 

https://www.youtube.com/watch?v=_be29rqop88 
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WF kl. IV- 2.04.2020r.  

Temat:Kształtujemy siłę mięśni ramion, brzucha i gibkości dolnego odcinka  kręgosłupa. 

- skorzystaj z ćwiczeń poniżej i poćwicz min 1h dziennie: 

 

 

WF kl. V - 2.04.2020r.  

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

- wejdź na strony internetowe i zapoznaj się z zasadami taktyki obrony i ataku: 

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

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

 

WF kl. VI - 2.04.2020r.  

T: Doskonalimy przyjmowanie postaw siatkarskich. 

- 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 
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WF kl. VII - 2.04.2020r.  

Temat: Poznajemy sposoby radzenia sobie ze stresem. 

- wejdź na stronę internetową i zapoznaj się ze sposobami radzenia sobie ze stresem: 

https://www.youtube.com/watch?v=IKDr7t3tuhA 

 

WF kl. IV - 3.04.2020r.  

Temat: Poznajemy znaczenie prawidłowego odżywiania się i aktywności fizycznej dla 

zdrowia. 

- wejdź na strony internetowe i zapoznaj się: 

https://www.youtube.com/watch?v=ltr6xhuHvO4 

https://www.youtube.com/watch?v=jgJOS26G1wY 

 

WF kl. VII - 3.04.2020r.  

Temat: Ćwiczymy mięśnie posturalne. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=DP5Gib9SXo8 
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