
Wychowanie fizyczne (kl. IV-VIII) 

Skorzystaj ze strony internetowej i poćwicz: Pamiętaj by każdego dnia przeznaczyć min 1h 

aktywności fizycznej. Wykonuj ćwiczenia starannie i każdego dnia staraj się znaleźć w sieci 

inne 2 ćwiczenia, które wykonasz do tych przesłanych. 

Ćwiczenia fizyczne z użyciem komputera:                  

https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-

%C4%87wiczenia 

Ćwiczenia fizyczne bez użycia komputera: 

1. Lekki trucht w miejscu (3 minut). 

2.  Ćwiczenia w miejscu (po 8 powtórzeń każde): 

 Opad tułowia do przodu, ręce w bok, skręty tułowia zamachem rąk (skrętoskłony); 

 Wymachy ramion w przód, w tył 

 Krążenia biodrami raz w jedną, raz w drugą stronę; 

 Krążenia kolan (do środka, na zewnątrz, razem w obie strony); 

 Krążenia nadgarstków i w stawach skokowych; 

 Przysiady. 

 Skip A, skip B w miejscu (3 minuty). 

.3.  Ćwiczenia w parterze (po 10 powtórzeń każde): 

 Brzuszki; 

 Leżenie tyłem, wałek/poduszka między kolanami. Ruch: przetaczanie się do leżenia 

przodem; 

 Leżenie przodem. Nogi wyprostowane, złączone. Ręce wyprostowane, wyciągnięte           

w bok. Ruch: unoszenie nóg i tułowia w leżeniu przodem; 

 Nożyce pionowe w leżeniu na brzuchu; 

 W klęku podpartym unieś jednocześnie wyprostowaną prawą nogę i lewą rękę, a 

następnie odwrotnie. 

 Rowerek (60 s). Połóż się na plecach i unieś nogi zgięte w kolanach ku górze. Zapleć 

za głową dłonie i delikatnie podnieść kark. Zacznij wykonywać rowerek, prostując 

nogi w kolanach i uginając je naprzemiennie. 

 Do tego poodbijaj piłeczkę na paletce do tenisa stołowego, poskacz na skakance, 

podrzuć i połap dowolną piłkę, może być maskotka (30 razy). 

Zadbaj o prawidłowe żywienie z dużą ilością owoców i warzyw. Czy wiesz, ile kalorii 

zjadasz, podjadając przekąski przed telewizorem lub komputerem? 

 Paczka chipsów – ok. 500 kcal 

 Puszka orzeszków ziemnych – 570 kalorii w 100 gramach 

 Paczka paluszków – 420 kalorii w 100 gramach 

 Batonik – średnio około 250 kcal 

 Porcja popcornu – prażony bez tłuszczu około 200 kcal, ten z mikrofali – dwukrotnie 

więcej 
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