
Wychowanie Fizyczne- kl. VII 02.04.2020 

Temat. Przepisy w ringo. 

 Proszę o wykonanie następujących ćwiczeń: 

1. Lekki trucht przez 3 minuty. 

2. Ćwiczenia w miejscu (po ok. 0,5-1 minutę na każde): 

 krążenia ramion (lewa, prawa, obie do przodu, do tyłu, na końcu krążenia obiema 

rękami w przeciwnych kierunkach); 

 podskoki  

 

3. Ćwiczenie w biegu w miejscu: wyciągnięcie rąk do przodu i naprzemienne wymachy nogą 

z dotknięciem palcami stopy do dłoni (po 8 powtórzeń na nogę). 

4. Ćwiczenia w miejscu (po 6 powtórzeń każde): 

 opad tułowia do przodu, ręce w bok, skręty tułowia zamachem rąk 

(skrętoskłony); 

 

 

 



 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. 

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

 pompki; 

 brzuszki; 

 nożyce pionowe w leżeniu na brzuchu; 

 

 

Jeżeli macie dostęp do internetu to proszę obejrzeć i wykonać.  

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

Proszę was żebyście obejrzeli sobie mecz w ringo i przypomnieli jak się gra: 

https://www.youtube.com/watch?v=A1aq1UaA4M0 

https://www.youtube.com/watch?v=gaQUFc1twBg 

https://www.youtube.com/watch?v=K_03YtTig_Q 

Jeżeli ktoś nie ma internetu to wymienię w skrócie podstawowe przepisy: 

 Celem gry jest zdobycie 15 punktów w wyniku obrony własnego terenu i takich 

rzutów kółkiem ringo z własnego pola bądź spoza tego pola w granicach boiska 

zaznaczonego antenkami ponad linką ringo – by kółko upadło na boisko przeciwnika. 

Jeśli przeciwnik wyrównał wynik do stanu 14: 14 – celem jest zdobycie dwóch 

punktów przewagi. Przy stanie 16: 16 zwycięża zawodnik zdobywający 17 punkt. 

 Punkt zdobywa się za każdy błąd przeciwnika, a traci za każdy błąd własny, 

powodujący wypadnięcie kółka ringo z gry. 

 Grę rozpoczyna serwis zza końcowej linii boiska, w granicach przedłużonych 

bocznych linii boiska. Dopiero po wyrzucie kółka zawodnik może wejść na własne 

boisko. Przekroczenie linii końcowej w czasie serwisu lub wtargnięcie jakąkolwiek 

częścią ciała poza przedłużenie linii bocznych powoduje utratę punktu. 

https://wformie24.poradnikzdrowie.pl/cwiczenia/uda-i-posladki/przysiady-nie-tylko-na-jedrne-posladki-jakie-efekty-daja-przysiady-aa-JNpF-QNjn-ZdjP.html
http://wformie24.poradnikzdrowie.pl/cwiczenia/efekty-robienia-pompek-wizualne-i-zdrowotne-zalety-cwiczenia_43503.html
http://wformie24.poradnikzdrowie.pl/cwiczenia/brzuszki-na-12-sposobow-skosne-na-stojaco-na-drazku-z-ciezarkami-wideo_42682.html
https://www.youtube.com/watch?v=PAUmNKJNPsA
https://www.youtube.com/watch?v=A1aq1UaA4M0
https://www.youtube.com/watch?v=gaQUFc1twBg
https://www.youtube.com/watch?v=K_03YtTig_Q


 Pierwszy serwis wykonuje kapitan drużyny. Zmiana serwujących następuje w grach 

indywidualnych co 3 punkty, w grze dwoma kółkami, co 5 albo (5 + 1) punktów,  

w stałej kolejności. 

 

Proszę się zaznajomić z tymi przepisami. Są one wam znane gdyż na zajęciach z wychowania 

fizycznego przerabialiśmy je już kilka razy.  

Proszę rodziców o sprawozdanie czy wasze pociechy ćwiczyły i wykonały polecenia. Proszę  

o wysłanie mi na mejla pawelek6@interia.pl lub sms 791962741. Proszę również  

o podkreślenie jednego z poniższych punktów.  

Czy zadania wykonałeś: 

a) samodzielnie, 

b) z niewielką pomocą członków rodziny, 

c) z dużą pomocą członków rodziny. 

 

 


