
Kl. IV 

19.05.2020 

Wychowanie fizyczne 

Temat: Rozciąganie mięśni klatki piersiowej za pomocą nietypowych 

przyrządów. 

 

Proszę o wykonanie poniższych ćwiczeń: 

 

 



 

Teraz proszę o wykonanie poniższych ćwiczeń. W tych ćwiczeniach będzie 

Wam potrzebny patyk: od miotły lub inny. Pamiętajcie wszystkie ćwiczenia 

wykonujcie pod nadzorem rodziców.  

 

1)    Ustawienie w lekkim rozkroku, kij (od miotły ) trzymamy w dwóch rękach 

za skrajne końce na wysokości klatki piersiowej. Wykonujemy 10 

dynamicznych wyprostów rąk poziomo do podłoża. 

2)    Ustawienie jak wyżej, 10  dynamicznych wyprostów rąk pionowo ponad 

głowę. 

3)    Pozycja stojąc  kij w wyprostowanych rękach poniżej poziomu bioder. 

Synchronizując pracę rąk i nóg wykonujemy podskokiem rozkrok z 

jednoczesnym uniesieniem kija w wyprostowanych rękach nad głową, następnie 

zeskok z opustem rąk do pozycji wyjściowej. 

4)    Pozycja rozkroczna ręce z kijem nad głową, plecy proste. Skłon tułowia w 

bok z pogłębieniem na trzy w prawą i lewą stronę. 

5)    Pozycja rozkroczna ręce z kijem nad głową, plecy proste. 10 dynamicznych 

skłonów w przód z dotknięciem kijem o stopy. 

6)    Lekki rozkrok,  kij w wyprostowanych rękach poniżej poziomu bioder. 

Wykonujemy 10 przysiadów z równoczesnym uniesieniem kija w 

wyprostowanych rękach powyżej poziomu głowy. 

7)    Ustawnie bokiem do kija leżącego na ziemi. Przeskok z jednej strony na 

drugą w formie skipu A około 30 sekund. 

8)    Ustawienie z boku i z tyłu  kija leżącego na ziemi . Obieganie kija w stronę 

drugiego końca przodem, powrót tyłem około 30 sekund. 

9)    Ustawienie bokiem do kija leżącego na ziemi. Przeskoki obunóż na drugą 

stronę około 30 sekund. 

10)   Siad skrzyżny kij trzymany oburącz na wysokości klatki piersiowej. 

Delikatnym zamachem staramy się wstać do pozycji stojąc, po czy wracamy do 

siadu skrzyżnego. 

11)   Siad równoważny, kija na wysokości kolan. Wykonujemy przemach kija 

pod nogi poprzez zgięcie kolan i ponowny wyprost. 

12)   Leżenie przodem (na brzuchu) kij w wyprostowanych rękach ponad głową. 

10 skłonów tułowia w tył z równoczesnym uniesieniem kija ponad podłoże. 

13)   Siad równoważny kij na wysokości klatki piersiowej. Skręty tułowia raz w 

prawą raz w lewą stronę z równoczesnym przeciwległym skrętem nóg. 



14)   Ustawienie bokiem do kija leżącego na ziemi. Obiegamy kij poruszając się 

krokiem odstawno- dostawnym około 30 sekund. 

15)   Ustawienie bokiem do kija leżącego na ziemi. 10 przeskoków na prawej i 

lewej nodze. 

16)   Ustawienie w rozkroku z kijem pomiędzy nogami. Podskokiem zmieniamy 

ustawienie nóg na krzyż następnie podskokiem wracamy do pozycji wyjściowej. 

http://www.sp51.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3

53&Itemid=2031 

 

Jeżeli mają Państwo dostęp do internetu to posyłam filmik z opisanymi powyżej 

ćwiczeniami: https://www.youtube.com/watch?v=02WP0VUJaiY 

 

 

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 26.05.2020r.   

Będę dostępny dla Państwa w każdą środę w godzinach 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. 

 

http://www.sp51.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=353&Itemid=2031
http://www.sp51.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=353&Itemid=2031
https://www.youtube.com/watch?v=02WP0VUJaiY

