
Kl. V  

27.05.2020 

Wychowanie fizyczne 

Temat:  Ćwiczenia siłowe z pokonywaniem własnego ciężaru. 

 

Proszę o wykonanie rozgrzewki 

30 sek pajacyk 

15 razy krążenia ramion w przód 

15 razy krążenia ramion w tył 

10 razy skrętoskłon ( postawa w rozkroku, skłon tułowia raz do jednej, raz do drugiej nogi ) 

10 razy wykrok nogi w przód na zmianę ( 5 razy prawa noga, 5 razy lewa noga ) 

10 razy skłon tułowia w przód 

10 razy skłon tułowia w bok ( 5 razy w lewo, 5 razy w prawo ) 

 

Zestaw składa się z 9 ćwiczeń wykonywanych jedno po drugim bez przerwy. Dopiero po 

wszystkich ćwiczeniach są 2 min przerwy ( nie dłużej ). 

W ten sposób robimy kolejne serie i zaliczamy kolejne stopnie wojskowe.  

9 ćwiczeń do wykonania: 

- 30 skipów A w miejscu ( unosimy kolana wysoko w górę ) 

- 10 pełnych przysiadów 

- 10 brzuszków 

- 30 skipów C w miejscu ( pięty uderzają o pośladek ) 

- 5 pompek ( dziewczyny mogą robić damskie czyli podpierają się 

na kolanach) 

- 10 wyskoków z przysiadu ( robimy przysiad i wyskakujemy 

dynamicznie w górę ) 

- 30 pajacyków 

- 10 ruchów kolan do łokcia z pozycji podporu przodem ( pozycja tak 

jak do pompki, 5 razy przyciągamy lewą nogę, 5 razy przyciągamy 

prawą nogę ) 

- 10 razy świeca z leżenia tyłem (Leżymy na plecach i unosimy nogi 

maksymalnie w górę, opuszczamy na podłogę ) 

Proponuje zapisać sobie wcześniej na kartce ćwiczenia, które będziecie wykonywać jedno po 

drugim, żeby nie robić przerw. Przerwę 2 minut robimy tylko po pełnym wykonaniu zestawu 

9 ćwiczeń - jedno po drugim. Najlepiej wcześniej przećwiczyć sobie kolejność ćwiczeń, a 

dopiero później zdobywać stopień wojskowy.  

Stopnie wojskowe do zdobycia: 

1 seria - kategoria wojskowa B - czasowo niezdolny do służby wojskowej 

2 serie - kategoria wojskowa A - zdolny do czynnej służby wojskowej 

3 serie - szeregowy 

4 serie - kapral 

5 serii - plutonowy 

6 serii - sierżant 

7 serii - chorąży 

8 serii - porucznik 

9 serii - kapitan 



10 serii - major 

11 serii - pułkownik 

12 serii - generał 

Proszę o wysłanie stopnia wojskowego jaki uzyskaliście oraz czasu  w jakim udało się wam 

go osiągnąć. Na wyniki czekam do przyszłego tygodnia 02.06.2020 

Powodzenia :) !!! 

Poniżej przesyłam Wam grę planszową wraz z instrukcją.  

  

 

INSTRUKCJA – ZASADY GRY 

Zasady są bardzo proste i umieściłem ich skróconą wersję na samej planszy do gry. 

1. Każdy stawia swój pionek na starcie (pole PIERWSZY GWIZDEK). 

2. Zadaniem graczy jest dotrzeć do mety (pole KONIEC MECZU). Kto będzie pierwszy ten 

wygrywa, ale pozostali gracze także muszą ukończyć grę. 

3. Gracze po kolei rzucają kostką i przesuwają swój pionek o odpowiednią ilość oczek. 

4. Zawodnicy wykonują wszystkie zadania opisane na polach gry. 

5. Jeśli graczowi nie uda się wykonać zadania opisanego na polu to cofa się on o 2 pola. 

6. Gdy gracz trafi na pole specjalne (np. ŻÓŁTA KARTKA) to po wykonaniu ruchu (np. 

cofnij się 2 pola) musi wykonać zadanie ruchowe znajdujące się na ostatnim polu, na którym 

stanie podczas swojej kolejki. 

7. Gra kończy się, gdy wszyscy gracze dojdą do mety (pole KONIEC MECZU). 

 



 

 

 

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

co im sprawiało trudności jak również wyniki.  Proszę o informacje na adres mejlowy 

pawelek6@interia.pl lub sms na numer 791-962-741do 02.06.2020r.   

Będę dostępny dla Państwa w każdą środę 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. 

 


