
Kl. IV 

31.03.2020 

Wychowanie fizyczne 

Temat: Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała 

Proszę wykonać następującą rozgrzewkę: 

1. Trucht w miejscu przez 2 minuty  

2. Wykonaj Skip A prze 2 minuty 

3. Wykonaj Skip C przez 2 minuty  

4.Wykonajcie skłonu tułowia- 10 powtórzeń  

 
5. Podpór przodem. Wykonajcie 10 pompek- chłopcy, dziewczyny 10 pompek 

damskich. 

 
6. Wykonaj 20 przysiadów. 



 
Część Główna: 

1. Proszę was teraz żebyście usiedli w siadzie skrzyżnym na kocyku, dłonie na 

kolanach. W tej pozycji proszę was żebyście siedzieli przez 2 minuty. Musicie 

mieć taki nawyk.  

 

 
2. Ćwiczenia tułowia i obręczy barkowej-  " Pływanie kajakiem" - Proszę was 

żebyście usiedli na kocykach w siadzie prostym, następnie weźcie w ramiona  

jakiś patyk i trzymajcie go w rękach z przodu i naśladujcie ruchy wiosłowania. 

Ćwiczenie wykonujcie przez 2 minuty.  

 



 
 

3. Ćwiczenia utrzymania prawidłowej postawy i oddechowe- proszę stańcie 

tyłem do ściany trzymając patyk oburącz przed sobą. Przyjmijcie prawidłową 

postawę ciała- wznos ramion przodem w górę- wdech nosem, opust ramion  

w dół- wydech ustami. Poniżej macie zdjęcie z prawidłowej postawy- do tego 

dodajcie jeszcze patyk. Ćwiczenie wykonujcie przez 3 minuty  

 

 

 



4. Ćwiczenia mięśni grzbietu- zabawa "ucieczka przed burzą"- Proszę was 

żebyście się położyli na kocyku przodem na brzuchu i odpychajcie się 

ramionami. Ćwiczenie wykonujcie przez 2 minuty. 

PAMIETAJMY O JEDNYM  ŻEBY WSZYSTKIE TE ĆWICZENIA 

WYKONYWAĆ POD NADZOREM  RODZICÓW!!! 

Na koniec wykonajcie takie ćwiczenie 

 

  

Leżenie tyłem (na plecach) 

 ręce wzdłuż tułowia 

 przeniesienie ramion za głowę z jednoczesnym wdechem przez nos + 

powrót do pozycji wyjściowej z wydechem przez usta 

 

 

Proszę o wykonanie na ocenę krzyżówki 
 



 
 

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

czy ćwiczyły i co im sprawiało trudności jak również o wysłanie mi wypełnionej 

krzyżówki.  Proszę o informacje na adres mejlowy pawelek6@interia.pl lub sms 

na numer 791-962-741do 14.04.2020r.   

Będę dostępny dla Państwa w każdy wtorek od 8:00-12:00. Proszę o 

zaznaczenie tej informacji i również proszę mi ją przesłać. Wydra Paweł - 

nauczyciel wychowania fizycznego SP40 Zabrze.  

Czy zadania wykonałeś: 

a) samodzielnie, 

b) z niewielką pomocą członków rodziny, 

c) z dużą pomocą członków rodziny. 

 


