
 WF MARIUSZ MROZEK 

WF kl. IV - 4.05.2020r.  

Temat: Sprawdzamy własną gibkość oraz wytrzymałość. Testy sprawnościowe. 

- wykonaj 4 testy sprawnościowe na ocenę z zamieszczonych na stronie szkoły dla klas                

IV-VII i prześlij na email: Mariusz53@poczta.onet.pl. 

(Pamiętaj wyniki zweryfikujemy po powrocie do szkoły, podaj prawdziwe). 

 

WF Kl. V - 4.05.2020r.  

Temat: Doskonalimy przyjęcia piłki do odbicia sposobem oburącz górnym. 

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

dnia (z każdego rzędu wykonaj 2 wybrane ćwiczenia po 10 powtórzeń). 

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

 

mailto:Mariusz53@poczta.onet.pl
https://www.youtube.com/watch?v=_be29rqop88


WF kl. VI - 4.05.2020r.  

Temat: Sprawdzamy własną szybkość oraz skoczność. Testy sprawnościowe. 

- wykonaj 4 testy sprawnościowe na ocenę z zamieszczonych na stronie szkoły dla klas IV-

VII i prześlij na email: Mariusz53@poczta.onet.pl. 

(Pamiętaj wyniki zweryfikujemy po powrocie do szkoły, podaj prawdziwe). 

 

WF kl. VII - 4.05.2020r.  

Temat: Doskonalimy prowadzenie piłki prostym podbiciem ze zmianą kierunku poruszania 

się. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Hk_sm4MVaPY 
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WF kl. IV- 5.05.2020r. 

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 
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WF kl. V- 5.05.2020r.  

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 

 

WF kl. VI - 5.05.2020r.  

Temat: Kształtujemy wytrzymałość poprzez bieg długi. 

https://www.youtube.com/watch?v=RACoUY6Of2o 
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WF kl. VII - 5.05.2020r.  

Temat: Sprawdzamy własną gibkość oraz wytrzymałość. Testy sprawnościowe. 

- wykonaj 4 testy sprawnościowe na ocenę z zamieszczonych na stronie szkoły dla klas              

IV-VII i prześlij na email: Mariusz53@poczta.onet.pl. 

(Pamiętaj wyniki zweryfikujemy po powrocie do szkoły, podaj prawdziwe). 

 

WF kl. V - 6.05.2020r.  

Temat: Uczymy się nowych zabaw motoryczno-dydaktycznych w terenie. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=cFdT7uQvJew 
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WF kl. VI - 6.05.2020r.  

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 
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WF kl. IV- 7.05.2020r.  

Temat: Odbijamy piłkę sposobem oburącz górnym z własnego podrzutu. 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=D8MipUt8Miw 

 

WF kl. V - 7.05.2020r.  

Temat: Sprawdzamy własną szybkość i skoczność. Testy sprawnościowe. 

- wykonaj 4 testy sprawnościowe na ocenę z zamieszczonych na stronie szkoły dla klas                

IV-VII i prześlij na email: Mariusz53@poczta.onet.pl. 

(Pamiętaj wyniki zweryfikujemy po powrocie do szkoły, podaj prawdziwe). 

 

WF kl. VI - 7.05.2020r.  

Temat: Wykonujemy ćwiczenia fizyczne zwiększające koordynację ruchową. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY 
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WF kl. VII - 7.05.2020r.  

Temat: Uczymy się ataku przez „splasowanie”. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=-NHbklKUoP8 

 

WF kl. IV - 8.05.2020r 

Temat: Poznajemy chwyt oburącz i podanie jednorącz półgórne (PR). 

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

https://www.youtube.com/watch?v=6T1dBroSfUY 

https://www.youtube.com/watch?v=TlRHuxbD61g 

 

 

WF kl. VII - 8.05.2020r.  

Temat: Uczymy się bloku pojedynczego. 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=-nXG_eLsja8 
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