
Nauka zdalna z wychowania fizycznego na dni: 26-27.03.2020 

Kl. IV 

26.03 Temat: Przyjmujemy prawidłową postawę ciała. 

- wejść na stronę internetową: https://www.youtube.com/watch?v=zyGzI-KdP8E 

27.03 Temat: Poznajemy ćwiczenia korygujące postawę ciała. 

- wykonać poniższe zabawy:  

 „Raki”  

Przyjmujemy pozycję „raka” – ustawiamy się w podporze tyłem, z palcami dłoni 

skierowanymi w stronę stóp, z ugiętymi nogami oraz z wysoko uniesionymi biodrami 

(najlepiej na wysokości kolan). W ten sposób poruszamy się zarówno w przód, jak i w tył. 

Możemy modyfikować tą zabawę organizując wyścig raków lub grając w „rakową piłkę 

nożną”. Należy zwrócić uwagę, by podczas zabawy biodra dziecka uniesione były na 

wysokość kolan a barki nie wysuwały się do przodu. 

W tym ćwiczeniu odciążamy kręgosłup od osiowego obciążenia, rozciągamy mięśnie 

piersiowe oraz wzmacniamy mięśnie pośladkowe, mięśnie ściągające łopatki i mięśnie 

prostownika grzbietu w odcinku piersiowym. 

„Wrzuć piłkę do bramki” 

Do tej zabawy potrzebujemy piłkę i drugiej osoby. Jedno z nas jest „piłkarzem” a drugie 

“bramką”. Piłkarz kładzie się na brzuchu, ze złączonymi i wyprostowanymi nogami, głową w 

stronę drugiej osoby. Bramka ustawia się bokiem do piłkarza w podporze tyłem, z dłońmi 

skierowanymi palcami w stronę stóp, ściągniętymi łopatkami i biodrami uniesionymi na 

wysokość kolan. Piłkarz stara się trafić do bramki piłką. Po kilku rzutach zamieniamy się 

miejscami. Zabawę tę można modyfikować – „bramka” może utrudniać zadanie „piłkarzowi” 

i przesuwać się w przód lub w tył. Ważne jest, aby podczas tej zabawy pilnować 

prawidłowego utrzymania pozycji. 

W tym ćwiczeniu wzmacniamy mięśnie pośladkowe, mięśnie ściągające pośladki i mięśnie 

prostownika grzbietu w odcinku piersiowym oraz odciążamy kręgosłup od osiowego 

obciążenia.  

 „Gazeta” 

Do tej zabawy potrzebna nam będzie gazeta. 

Stajemy w pozycji skorygowanej, bez skarpetek. Każdy dostaje po kilka stron gazet, które 

kładzie na podłodze obok swoich stóp. Na sygnał „start” staramy się podrzeć gazetę na 

kawałki samymi palcami stóp (nie stajemy na gazecie). Następnie zbieramy wszystkie swoje 

kawałki gazety za pomocą stóp: podnosimy jeden kawałek palcami prawej stopy i podajemy 

do lewej ręki, kolejny kawałek podnosimy palcami lewej stopy do prawej ręki. 

https://www.youtube.com/watch?v=zyGzI-KdP8E


Innym wariantem tej zabawy może być próba uformowania stopami kulki z gazety. 

Przez całą zabawę staramy się utrzymać proste plecy. 

W tym ćwiczeniu wzmacniamy mięśnie wysklepiające stopy. 

Kl. V 

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

kręgosłupa. 

- wejść na stronę internetową: https://www.youtube.com/watch?v=C75aPtGx-e0 

i poćwicz razem z osobą na filmiku 

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

 

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


Kl. VI 

26.03 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 min 1 h 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 

Kl. VII 

26.03  Temat: Poznajemy na czym polega pilates. 

 -wejść n stronę internetową i poćwicz min 1h: 

 https://www.youtube.com/watch?v=zfFY-Di8wPw 

27.03 Temat: Wzmacniamy mięśnie rozciągnięte i osłabione. 

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

- poćwiczyć jak na rysunkach i z filmami przez 1 h. 

 

https://www.domyos.pl/porady/6-prostych-cwiczen-na-miesnie-brzucha-a_349147
https://www.domyos.pl/porady/6-prostych-cwiczen-na-miesnie-brzucha-a_349147
https://www.youtube.com/watch?v=zfFY-Di8wPw
https://www.youtube.com/watch?v=qREgqFYxl-Q

