
 WF MARIUSZ MROZEK 

WF kl. IV- 6.04.2020r 

Temat: Poznajemy ćwiczenia zwiększające gibkość naszego ciała. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=zKKkwGyG_J4 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zKKkwGyG_J4


WF Kl. V - 6.04.2020r.  

Temat: 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 

 

WF kl. VI - 6.04.2020r.  

Temat: Temat: Znaczenie prawidłowego odżywiania się i aktywności fizycznej dla zdrowia. 

- wejdź na strony internetowe i zapoznaj się. Zwróć uwagę na aktywność fizyczną, która jest 

podstawą piramidy.  Skorzystaj z ćwiczeń poniżej i poćwicz min 1h. 

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

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

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY
https://www.youtube.com/watch?v=ltr6xhuHvO4
https://www.youtube.com/watch?v=jgJOS26G1wY


WF kl. VII - 6.04.2020r.  

Temat: Poznajemy nowoczesne formy aktywności fizycznej – zumba. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=U930US8tNPw 

 

WF kl. IV- 7.04.2020r.  

Temat: 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. V- 7.04.2020r.  

Temat: 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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U930US8tNPw
https://www.youtube.com/watch?v=WVmdbMGZUc0
https://www.youtube.com/watch?v=GBvIt-pMyvs
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WF kl. VI – 7.04.2020r.  

Temat: Doskonalimy technikę odbić górnych w piłce siatkowej. 

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

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

 

WF kl. VII - 7.04.2020r.  

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

- wejść na stronę internetową i poćwicz razem z osobą na filmiku: 

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

- poćwiczyć  z zalecanymi ćwiczeniami i z filmem przez min. 1 h dziennie. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_be29rqop88
https://www.youtube.com/watch?v=C75aPtGx-e0


WF kl. V - 8.04.2020r.  

Temat: Doskonalimy ćwiczenia korygujące postawę ciała. 

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

 https://www.domyos.pl/porady/6-prostych-cwiczen-na-miesnie-brzucha-a_349147 

 

WF kl. VI - 8.04.2020r.  

Temat: Doskonalimy technikę odbić dolnych w piłce siatkowej. 

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

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

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

 

 

 

 

https://www.domyos.pl/porady/6-prostych-cwiczen-na-miesnie-brzucha-a_349147
https://www.youtube.com/watch?v=sQMwrVVDz6c
https://www.youtube.com/watch?v=E_L0JcYJE2g


Klasa  VIII 

 

06.04.2020 

 

Temat: Doskonalimy ćwiczenia korygujące postawę ciała. 

 

- wejść na stronę internetową: https://www.domyos.pl/porady/6-prostych-cwiczen-na-

miesnie-brzucha-a_349147 

- wykonaj wszystkie ćwiczenia z filmików przez minimum 20 minut w ciągu dnia. 

Do tego wykonaj: 

- Wymachy rąk do tyłu 15x 

- Skłony do prawej nogi, do środka, do lewej nogi 12x 

- Przysiady 10x 

- Pajacyki 10x 

- Brzuszki 12x 

 

07.04.2020 

 

 Temat: Wzmacniamy mięśnie rozciągnięte i osłabione. 

 

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

- poćwiczyć jak na rysunkach i z filmami przez 20 minut 
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https://www.youtube.com/watch?v=qREgqFYxl-Q

