
Wychowanie fizyczne 08.04.2020 

KL. VOET 

Temat: Kształtowanie koordynacji ruchowej. 

 Start niski w lekkoatletyce.  

Proszę wykonać następujące ćwiczenie: 

1. Bieg w miejscu przez 2 minuty 

2. Prosze wykonać krążenia ramion do przodu i do tyłu przez 2 minuty 

 

3. W miejscu proszę wykonać: 

-skłony  

 
-skrętoskłony  

 
4. Proszę wykonać:  

- Skip A i C w miesjcu 

 



   
 

5. Teraz proszę was żebyscie z różnych pozycji wstali i zaczęli skakać na jednej nodze przez 2 

minuty- raz na prawej, raz na lewej: 

-z leżenia  

-z siadu skrzyżnego  

 
 

-z siadu płaskiego 

 

 

Część Główna:  

1.Ćwiczenia mięśni głowy i szyi. 

 Postawa rozkroczna, ramiona wzdłuż tułowia: - skłony głowy : w przód i w tył; - skłony 

głowy : w prawą i lewą stronę; - półkrążenia głowy: w prawą  i lewą stronę. Ćwiczenie proszę 

wykonywać przez 2 minuty. 



  

2. Ćwiczenia ramion i tułowia.  

 Postawa rozkroczna, ramiona na biodrze: lewa ręka  w górze a prawa ręka na biodrze– skłon 

tułowia w prawą stronę 5 razy – powrót do pozycji wyjściowej (zmiana lewa ręka na biodrze 

a prawa ręka w górze) 5razy  – skłon tułowia w lewą stronę. Ćwiczenie proszę wykonywać 

przez 2 minuty.  

 

 

 

3. Ćwiczenia oddechowe. 

Tutaj będzie nam potrzebna szarfa( jeżeli nie mamy w domu to może byś jakiś sznurek). 

Postawa rozkroczna – szarfę trzymamy prawą ręką przed sobą i mocno na nią dmuchamy 

(zmiana ręki). Wdech nosem, wydech ustami. Ćwiczenie proszę wykonywać przez 2 minuty. 

4.Ćwiczenia obręczy barkowej. 

Postawa rozkroczna ramiona w górze, oburącz trzymamy szarfę lun sznurek przed sobą  - 

krążenie tułowia w prawą stronę; - krążenie tułowia w lewą stronę. Ćwiczenie proszę 

wykonywać przez 2 minuty. 

5. Ćwiczenia tułowia. 



Postawa rozkroczna ramiona na biodrach - krążenia bioder w prawą stronę; - krążenia bioder 

w lewą stronę. Ćwiczenie proszę wykonywać przez 2 minuty. 

 

 

6. Ćwiczenia mięśni nóg.  

Postawa rozkroczna ramiona z przodu na wysokości barków – przysiady. Proszę wykonać 10 

przysiadów.  

 

7. Ćwiczenia mięśni grzbietu – „koci grzbiet”. P.w. klęk podparty 1 – wypychamy plecy-

grzbiet do góry; 2 – wypychamy brzuch w dół . Ćwiczenie proszę wykonywać przez 2 

minuty. 

 

8. Ćwiczenia mięśni grzbietu. Ćwiczenie proszę wykonywać przez 2 minuty. 

 Leżymy przodem: 

 1 – ramiona proste przed sobą następnie  

 2 – proste z boku  



3 – uginamy RR w „skrzydełka” 

 4 – powrót do leżenia 

 
 

 

 

 

Temat: Start niski w lekkoatletyce.  

 

 

Start niski:  jest jedną z czterech cech charakterystycznych dla biegów krótkich. Zawodnicy 

stosują start niski we wszystkich biegach sprinterskich – 100 m, 200 m, 400 m. Po 

komendzie „gotów” ciało posiada cztery punkty podporu, z których każdy przypada na jedną 

z kończyn. Start niski wykonuje się z bloków startowych. 

Proszę obejrzeć sobie filmik przypominający start niski i ćwiczenia z nim związane: 

- https://www.youtube.com/watch?v=PICVjQP-6qU 

- https://www.youtube.com/watch?v=upU2HwAmaJ8&t=166s 

Ćwiczenia: 

1. Wykonaj przysiad podparty. Nastepnie wyskok do góry i powrót do przyiadu podpartego. 

Wykonaj 10 takich wyskoków.  

https://www.youtube.com/watch?v=PICVjQP-6qU
https://www.youtube.com/watch?v=upU2HwAmaJ8&t=166s


 

 

2. Przyjmij pozycje jak na poniższym rysunku  

 

Postaraj się w domu znaleźć kawałek miejsca Połóż przed sobą jakiś krótki sznurek i ustaw 

się do starku niskiego. Pamiętaj ręce muszą być przed sznurkiem. Postaraj się utawić w takiej 

pozycji przynajmniej 10 razy.  

3.Gdy już opanujesz pozycję startu niskiego to teraz wykonaj kolejne ćwiczenie. Poproś 

kogoś z rodzciów żeby Ci pomógł. Ustaw się w pozycji do startu niskiego, a rodzice niech 

wypowiedzą komendę Start. Po wypowiedzeniu komendy Start podnieś się do góry i zrób 

jeden krok do przodu tak jak na poniższym rysunku. Wykonaj ćwiczenie 10 razy.  

 

4. Teraz w kolejnym ćwiczeniu stań tyłem do ściany. Poproś znowu o pomoc jednej osoby  

z rodziny. Na komendę rodzica Start szybko odwracasz się i ustawiasz w pozycji do stratu 

niskiego. Proszę wykonać takie ćwiczenie 10 razy.  



5. Teraz w kolejnym ćwiczeniu połóż się na plecach. Poproś znowu o pomoc jednej osoby  

z rodziny. Na komendę rodzica Start szybko wstajesz i ustawiasz się w pozycji do stratu 

niskiego. Proszę wykonać takie ćwiczenie 10 razy. 

Bardzo proszę rodziców o napisanie mi sprawozdania jak sobie dzieci radziły, czy ćwiczyły  

i co im sprawiało trudności. Proszę o zaznaczenie jednej z poniższych odpowiedzi i wysłąnie 

tych informacji na adres mejlowy pawelek6@interia.pl lub sms 791962741 do 15.04.2020.  . 

Wydra Paweł- nauczyciel SP40 Zabrze 

Czy zadania wykonałeś: 

a) samodzielnie, 

b) z niewielką pomocą członków rodziny, 

c) z dużą pomocą członków rodziny. 


