
Wychowanie fizyczne  

03.04.2020 

Klasa  V OET 

Temat: Start wysoki w lekkoatletyce. 

 

Wykonaj następujące ćwiczenia:  

1. Bieg przodem w miejscu  + krążenie ramion w przód- przez 3 minuty  

2. Bieg przodem w miejscu + krążenie ramion w tył- przez 3 minuty  

 
3. Jeżeli mam trochę miejsca to proszę wykonać krok odstawno – dostawny- 

ćwiczenie wykonujemy 3 minuty  

 
4. Skip A w miejscu- ćwiczenie wykonujemy 2 minuty  

 
5. Skip C w miejscu- ćwiczenie wykonujemy przez 2 minuty  

 



6. Krążenie tułowia- ćwiczenie wykonujemy przez 2 minuty  

 

 
 

7. Pajacyki- wykonujemy 15 pajacyków- 2 serie 

 

 
 

8. Podpór przodem+ zmiana nogi- ćwiczenie wykonujemy przez 2 minuty  

 
 

9. Wykonaj 15 przysiadów - 2 serie 

 

 
 



.Część  główna 

Start wysoki  

  
 

 

Start wysoki  to inaczej pozycja wykroczna, z której rozpoczyna się bieg na 

średnich lub długich dystansach. ... do kierunku biegu 

Jeżeli ktoś ma internet to proszę obejrzeć ten filmik  

https://www.youtube.com/watch?v=Fb-OLThRHvo 

https://www.youtube.com/watch?v=isnsn4A7bqw 

 Postarajcie się w domu znaleźć kawałek miejsca i wykonać takie ćwiczenie:  

 Wyznaczcie sobie linie na podłodze i ustawcie się przed nią tak jak 

pokazuje powyższy rysunek. Gdy się już ustawicie to proszę zróbcie krok 

jedną nogą przed tą linie( raz prawą raz lewą). Wykonaj po 3 serie na 

każda nogę, 

 Ustawcie się ponownie przed wyznaczoną linią w pozycji startu 

wysokiego. Teraz proszę żebyście wykonali jeden krok do przodu  

a następnie zrobili wyskok do góry i wylądowali na dwie nogi ( 

wykonajcie ćwiczenie na obie nogi). 

Na końcu proszę wykonać następujące Ćwiczenia korekcyjne i uspokajające 

organizm:. 

 Pozycja stojąca, ręce wzdłuż tułowia. 

 Wdech z jednoczesnym uniesieniem rąk i wyciągnięciem się do góry 

https://www.youtube.com/watch?v=Fb-OLThRHvo
https://www.youtube.com/watch?v=isnsn4A7bqw


 Następnie wydech z powolnym opuszczeniem rąk i schyleniem głowy 

wraz z barkami 

 

 

 

Proszę rodziców o wysłanie na mejla pawelek6@interia.pl lub sms na numer 

791-962-741 informacji jak wasze pociechy ćwiczyły. Proszę również o 

zaznaczenie jednego z poniższych punktów i napisanie mi tego w sms jak 

również poniższej informacji. Proszę o informację do 08.04.2020 

"Podkreśl właściwe 
Czy zadania wykonałeś: 

a) samodzielnie, 

b) z niewielką pomocą członków rodziny, 

c) z dużą pomocą członków rodziny. 
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