
Wychowanie fizyczne 03.04.2020 

Klasa  VI, VII OET 

Temat: Zabawa rzutna - podrzucanie i chwytanie woreczków  

Proszę o wykonanie następujących ćwiczeń 

1. Bieg w miejscu 3 razy 1 minuta  z przerwą  2 minuty  

2. Bieg w miejscu z wysokim unoszeniem kolan- 2 minuty 

3. Bieg z uderzeniem piętami o pośladki- Skip C 

4. Skoki obunóż- przez 2 minuty 

5. Skoki na jednej nodze- raz na prawej raz na lewej- na każdą nogę po 1 minucie 

4.  Ćwiczenia mięśni nóg- przysiady. Wykonujemy 3 serie po 15 z przerwą 1 minuty 

5. Brzuszki - Leżymy na plecach , nogi ugięte w kolanach, ręce na karku. Wykonujemy  skłony do 

kolan 3 razy po 15 powtórzeń. Przerwa 2 minuty po serii. 

Część Główna 

1. Jeżeli macie w domu więcej miejsca i posiadacie małą piłeczkę to proszę was żebyście na 

czworakach głową toczyli piłeczkę przez 3 minuty. 

 

2. Proszę was żebyście ustawili sobie krzesło na środku pokoju i macie za zadanie pod nim przejść 

przynajmniej 5 razy, jeżeli macie stół w pokoju to również proszę żebyście pod stołem przeszli 

przynajmniej 5 razy  

3. Jeżeli posiadacie w domu woreczki z grochem ( jeżeli nie posiadacie to proszę wykorzystajcie 

piłeczki ) to podrzucacie je do góry i musicie je złapać. Starajcie się podrzucać je nad głową.  

Postarajcie się tak podrzucać przez 3 minuty. Następnie proszę was o podrzut nad głową i klaśnięcie 

rękoma i złapanie woreczka lub piłeczki. Postarajcie się klasnąć jak najwięcej razy i na końcu musicie 

ją złapać. Wykonywaliśmy już to ćwiczenie z piłkami do koszykówki.  

4. Teraz starajcie się przerzucać woreczki z jednej do drugiej ręki  ( piłeczki) prawą ręką a złapać lewą 

ręką tak przez 2 minuty i zmiana rąk- też wykonujemy przez 2 minuty.  

5. Zabawa skoczna- SKOKI ŻABKI 



 

postarajcie się wykonać  skoki z miejsca na miejsce skacząc jak żabki. Na sygnał rodzica 

musicie się zatrzymać  i w przysiadzie podpartym macie kumkać.  

 

6. Na koniec proszę was o wykonanie zabawy uspokajającej z pomocą rodziców- KOLORY. 

Rodzic rzuca do siedzącego syna/córki piłkę i wymienia kolory. Na kolor czarny dzieci nie 

mogą łapać piłki. Jeżeli złapie na kolor czarny to wykonuje 5 przysiadów.  

7. Proszę na koniec o wykonanie ćwiczeń korekcyjnych  Proszę rodziców o puszczenie 

dzieciom muzyki i wykonują następujące ćwiczenia: 

-marsz na palcach,  

-marsz na piętach,  

-marsz z woreczkiem lub piłeczką  na głowie. 

-ćwiczenie oddechowe dmuchanie piórka 

Proszę rodziców o wysłanie mi sms na numer 791-962-741 informacji jak wasze pociechy ćwiczyły. 

Proszę o zaznaczenie jednego z poniższych punktów i napisanie mi tego w sms. Wydra Paweł- 

nauczyciel wychowania fizycznego.  

"Podkreśl właściwe 

Czy zadania wykonałeś: 

a) samodzielnie, 

b) z niewielką pomocą członków rodziny, 

c) z dużą pomocą członków rodziny. 

 

  


