
Materiał  z wychowania fizycznego 13.05.2020 r.    

Temat: Ćwiczenia na płaskostopie 

Klasa: V  

 

Proszę o wykonanie rozgrzewki  

 

1. Lekki trucht w miejscu przez 3 minuty. 

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

 opuszczania rąk do ziemi (na zmianę raz lewa, raz prawa); 

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

w przeciwnych kierunkach); 

 bieg tyłem; 

 podskoki z naprzemiennymi wymachami rąk w górę i unoszeniem kolan. 

3. Ćwiczenie w marszu 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 8 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; 

 brzuszki skośne; 

 nożyce pionowe w leżeniu na brzuchu; 

 deska (30 sekund). 

 

Po wykonaniu rozgrzewki możesz wykonać jedną z następujących aktywności: Marsz, spacer, 

bieg, marszo-bieg, jazda na rowerze, jazda na rolkach, deskorolce, hulajnodze, sporty 

indywidualne (oczywiście w miejscach bezpiecznych odosobnionych np. na podwórku, 

w ogrodzie z rodzicami).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
http://wformie24.poradnikzdrowie.pl/cwiczenia/plank-deska-jak-prawidlowo-zrobic-deske-wideo_39147.html


 

1 Ćwiczenie 

 Przybory: 

Krzesło, koc 

 Pozycja wyjściowa: 

Na podłodze przed krzesłem jest rozłożony niewielki i cienki kocyk. Uczeń wykonuje siad na 

krześle 

 Wykonywany ruch: 

Chwyt kocyka palcami stóp na jego brzegach i ułożenie z niego koperty 

 Działanie: 

Wzmacnianie mięśni wysklepiających stopy oraz mięśni brzucha 

  

2 Ćwiczenie 

 Przybory: 

Kocyk, krzesło 

 Pozycja wyjściowa: 

Jak wyżej + na brzegu koca są trzymane stopy 

 Wykonywany ruch: 

Ruchami zginania palców stóp uczeń zwija kocyk. Nie wolno odrywać pięt od kocyka, z 

którego powstaje „kokarda” 

 Działanie: 

Wzmacnianie mięśni wysklepiających stopy 

  

3 Ćwiczenie 

 Przybory: 

Koc, krzesło 

 Pozycja wyjściowa: 

Siad na krześle 

 Wykonywany ruch: 

Uczeń chwyta brzeg kocyka palcami stóp i unosi nogi nad podłogę cały czas utrzymując w 

stopach kocyk. Ruch jak podczas trzepania. 

 Działanie: 

Wzmacnianie mięśni wysklepiających stopy oraz mięśni brzucha 

  

Poniżej daje Wam grę sportową. Macie opisane jak się gra. Możecie w domu pograć z 

rodziną.  

 



Proszę o przygotowanie mi informacji pisemnej jaki sport najbardziej lubicie i uzasadnijcie 

Wasz wybór w dwóch zdaniach.  

 

Aktywna Gra w Karty – KOLORY 

Pierwsza gra dotyczy kolorów. 

– Serce (kier) 

– Żołądź (trefl) 

– Dzwonek (karo) 

– Wino (pik). 

  

Każdy kolor karty odpowiada konkretnemu ćwiczeniu 

Jeżeli w domu macie talie kart to proszę je wykorzystać do tej gry, a jeżeli nie macie w domu 

to można wydrukować. Jeżeli ktoś w domu nie ma możliwości wydrukować tych kart to 

proszę mi napisać to Pani w szkole wydrukuje dla Was. Proszę mi napisać.  
 

 

WARIANT I 

– Przed rozpoczęciem gry trzeba ustalić liczbę powtórzeń lub czas trwania ćwiczenia. 

– Losowana jest kolejność – kto wyciągnie najwyższą kartę jest pierwszy w kolejności. 

– Krupier rozdaje wszystkie karty, których nikt nie widzi. Są na kupce przed każdym 

graczem. 

– Po kolei (pojedynczo) każdy uczestnik odsłania swoją pierwszą kartę z góry. 

– Należy patrzeć tylko i wyłącznie na kolor. 

– Uczestnik wykonuje zadanie z pierwszego rzędu. Dopiero jeśli w następnej kolejce będzie 

taki sam kolor jak poprzednio przechodzi do kolejnego rzędu ćwiczeń. 



– Krupier zaznacza/zapisuje kto jaki w danej kolejce miał kolor. 

– Gdy komuś uda się wykonać wszystkie zaproponowane ćwiczenia z jednego koloru – 

wygrywa. 

WARIANT II 

Do gry można dołączyć liczbę powtórzeń (lub czas), która widnieje na karcie. 

Propozycja liczby powtórzeń lub czasu poniżej w drugiej grze z kartami (wariant I). 

 

WARIANT III 

Gra w kolory. 
  

Uczestnicy dostają po 5 kart. Mogą, a nawet muszą je widzieć. 

Ich zadaniem jest: 

a) uzbieranie jak największej liczby kart o tym samym kolorze. 
  

Każdy ma możliwość wymiany maksymalnie 3 kart. 

  

Jeśli uczestnik ma więcej kart o tym samym kolorze. Wówczas kasują mu się zadania – musi 

wykonać je tylko raz, a nie np. 5 jeśli zbierze karty w tych samych kolorach.   

Jeśli uczestnik w następnej rundzie znowu będzie miał karty w tym samym kolorze, co w 

poprzedniej, wówczas przechodzi do kolejnego rzędu z planszy.  

Kto w danej rundzie będzie miał mniej zadań do wykonania, zdobywa 1 duży punkt, 

(wygrywa rundę). Uczestnicy wcześniej ustalają ilość rund. Kto podczas całej gry będzie miał 

mniej zadań do wykonania – wygrywa całą grę. 

 

 

 

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 30.04.2020r.   

Będę dostępny dla Państwa w każdy czwartek 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. 


