
Materiał  z wychowania fizycznego 29.05.2020 r.    

Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie wysklepiające stopy oraz mięśnie brzucha. 

Klasa  VI, VII  OET 

 

Cel i opis lekcji: zapoznanie z ćwiczeniami wzmacniającymi oraz wysklepiającymi mięśnie 

stopy, wzmocnienie mięśni brzucha. 

 

Rozgrzewka: https://www.youtube.com/watch?v=XV3g2c9SC-g 

Jeżeli ktoś nie ma internetu to podaję poniżej opisaną rozgrzewkę: 

 

 Bieg w miejscu 

 Pajacyki z wymachem rąk na boki i przed sobą 

 Skip A ( lub pół skip) 

 Skip C ( lub pół skip) 

 Krążenia ramion przód i tył. 

 Wymachy ramion przed sobą i nad głowę 

 Skręty tułowia stojąc. 

 Wymachy nogi w przód i tył 

 Wymachy nogi na bok 

 

Zadania do wykonania: 

 

Skarpetka 

 

Pozycja Wyjściowa: Siad na krześle, na podłodze przed krzesłem leży skarpeta (która 

powinna być większa od stopy ucznia) 

Wykonywany ruch: 

– Chwyt palcami jednej stopy skarpety 

– Założenie skarpety na drugą stopę 

 

Pisanie stopą 

 

Pozycja Wyjściowa: siad na krześle, na podłodze przed krzesłem jest kartka papieru i 

ołówek (lub kredka, albo długopis) 

Wykonywany ruch: 

– Chwyt palcami stopy ołówka (kredki/długopisu) 

– Pisanie liter lub cyfr, albo rysowanie na kartce 

– Druga stopa uczestniczy w zadaniu poprzez przytrzymywanie kartki 

 

Ćwiczenie wzmacnia mięśnie wysklepiające stopy 

Pisanie x2 

Pozycja Wyjściowa: podobnie jak w powyższym zadaniu, ale trzymane są dwa ołówki, po 

jednym w każdej stopie. 

Wykonywany ruch: 

– Podczas pisania (rysowania) nie można odrywać pięt od podłogi 

– Chwilę wytrzymać 

 

Gazeta 

 

Pozycja Wyjściowa: siad na krześle, przed krzesłem na podłodze leży gazeta 

https://www.youtube.com/watch?v=XV3g2c9SC-g


Wykonywany ruch: 

– Palce stóp chwytają gazetą i drą ją na małe kawałki 

– Potem stopy zbierają podarte kawałeczki i podają je do rąk 

Powodzenia! 

 

 

Temat: Gimnastyka – ćwiczenia zwinności z współćwiczącym i przyborem 

nietypowym. 

 

Rozgrzewka – 5 minut. 

1. Marsz w miejscu ramiona proste, krążenia oburącz do przodu, do tyłu, na przemian do 

przodu, do tyłu, przed sobą oburącz w prawo, w lewo. 

2. Ramiona ugięte w łokciach ściąganie łopatek w tył zataczając barkami kółka, zmiana 

kierunku krążenia do przodu. 

3. Stojąc w rozkroku skłony z pogłębianiem, palce dłoni dotykają podłogi. 

4. Stojąc w rozkroku wykonujesz skrętoskłony na przemian, palce lewej dłoni dotykają 

palców prawej stopy, prawa ręka prosta w łokciu uniesiona w górę. 

5. Unik podparty, dłonie na podłodze, ramiona proste, przeskoki z nogi na nogę.  

 

W poniższych ćwiczeniach poproście rodziców, rodzeństwo lub kogoś innego żeby z Wami 

również poćwiczył jeżeli jest taka możliwość.  

 

Ćwiczenia zwinności z współćwiczącym. 

· Trzymając się za dłonie z współćwiczącym stojąc przodem do siebie wykonujecie 

równocześnie przysiady. 

· Siedząc na podłodze przodem do siebie, stopy oparte palcami o stopy współćwiczącego, 

kolana lekko ugięte, trzymacie się za dłonie, równocześnie wstajecie i wracacie do siadu.  

· Leżąc na plecach, przodem do siebie, dłonie oparte o podłogę, ramiona proste, opieracie 

się stopami, przepychacie, uginając i prostując nogi w kolanach na przemian jak w marszu. 

· Siadacie w przysiadzie, plecami do siebie, ramiona zaplecione łokciami na agrafkę, 

równocześnie wstajecie i wracacie do przysiadu. 

Ćwiczenia z przyborem nietypowym. 

 

Z dwóch par grubych skarpet zrób dwie kule. 

W każdej dłoni trzymaj po jednej, podrzucaj je przed sobą w górę zaczynając od prawej i 

rzut w lewą stronę, z lewej przełóż do prawej, lewą dłonią złap kulę spadającą.  Stań blisko 

ściany, z prawej ręki rzucić kulą o ścianę, lewą ręką złap, wcześniej przekładając kulę do 

prawej ręki. 

Miłej zabawy  

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 07.06.2020r.   

Będę dostępny dla Państwa w każdy piątek 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. 


