
 

 
 

Wychowanie fizyczne- kl. VIII 

06.04.2020 

Temat: Ćwiczenia sprawności ogólnej i koordynacji ruchowej z 

niekonwencjonalnymi przyborami. 

 

 Wykonaj ćwiczenia: 

 

1. Trucht w miejscu przez 2 minuty 

2. Wykonaj Skip A prze 1 minutę 

3. Wykonaj Skip C przez1 minutę 

4. Krok odstawno dostawny jeżeli mamy w domu miejsce żeby to wykonać- 

przez 1 minutę 

5. Wykonaj proszę skłony tułowia- 10 powtórzeń 

 

 
6. Podpór przodem- wykonaj 10 pompek męskich, dziewczyny 10 pompek 

damskich  

 

  
7. Wykonaj 20 brzuszków 



 
 

 

 

Rozgrzewka kształtująca- Do tych ćwiczeń będziecie potrzebowali woreczka 

z grochem, jeżeli go nie posiadacie to zamieńcie go czym innym np. piłeczkę, 

albo włóż do rękawiczki cos cięższego i to wam posłuży jako przedmiot do 

ćwiczeń: 

 Ćwiczenia rzutne: podrzucanie woreczka do góry i chwytanie go.  

 Ćwiczenia ramion: trzymając woreczek w lewej, prawej ręce unosimy go jak 

najwyżej i jak najdalej w każdym kierunku.  

 Ćwiczenia nóg: przesuwanie woreczka po podłodze w lewą, prawą stronę 

wokół siebie.  

 Ćwiczenia szyi: siad klęczny - woreczek na głowie. Wykonać ruch głową w 

lewą, prawą stronę, aby woreczek spadł na podłogę, raz z jednej, raz z drugiej 

strony.  

 Ćwiczenia równoważne: woreczek na głowie. Spróbuj przejść do klęku, 

postawy i powrót do siadu klęcznego. 

  Ćwiczenia mm brzucha: leżenie tyłem - przez uniesienie bioder w górę 

przesuwanie woreczka pod tułowiem, raz w lewą, raz w prawą stronę.  

 Ćwiczenia skocznościowe: przeskoki obunóż przez woreczek., przeskoki 

przez woreczek w przysiadzie, oddanie woreczków 

 

Część główna:  

 

Teraz będzie wam potrzebna skakanka, jeżeli ktoś nie ma w domu to proszę 

użyjcie sznurka. 

Skakanka - ćwiczenia indywidualne:  

 bieg w miejscu przez skakankę w przód, kręcąc w przód,  

 j.w. kręcąc w tył,  

 bieg w miejscu tyłem kręcąc w tył,  

 j w. kręcąc w przód.  

 przeskoki przez skakankę po dwóch obrotach skakanką,  

 wymachy nogi wraz ze skakanką w różnych płaszczyznach. 

 

Teraz będzie wam potrzebny kubek i mała piłeczka.  



Piłeczki ping-pong i kubki plastykowe- poproście w tym ćwiczeniu  

o pomoc kogoś z rodziny: 

 rzuty i chwyty piłeczki kubkiem, prawą, lewa ręką, oburącz, w postawie 

przodem i tyłem do partnera,  

 j.w. w przysiadzie i w podskokach,  

 w leżeniu przodem do siebie, kubeczki ustawione jak bramki, dmuchanie 

piłeczki między kubkami, ramiona na plecach (ćw. mm grzbietu) 

 

Wszystkie ćwiczenia wykonujcie zawsze pod opieką rodziców!!! 

 

 

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

czy ćwiczyły i co im sprawiało trudności. Proszę o informacje na adres mejlowy 

pawelek6@interia.pl lub sms na numer 791-962-741do 06.04.2020.  

Będę dostępny dla Państwa w każdy poniedziałek 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. 
 

 

 

 


