
 

 
Kl. VII 

Wychowanie fizyczne  

28.05.2020 

Temat: Przepisy w piłce ręcznej.   

 

 Wykonaj ćwiczenia: 

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), 

 podskoki z naprzemiennymi wymachami rąk w górę i 

unoszeniem kolan, 

 wyciągnięcie rąk do przodu i naprzemienne wymachy 

  nogą z dotknięciem palcami stopy do dłoni (po 8  

  powtórzeń na nogę). 

4. Ćwiczenia w miejscu (po 6 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; 

 nożyce pionowe w leżeniu na brzuchu; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 

 

 

Jeżeli macie w domu internet to proszę obejrzeć poniższego linku w 

domu: 

- https://www.youtube.com/watch?v=rbPFYZm39Nc 

https://www.youtube.com/watch?v=rbPFYZm39Nc


- https://www.gramywreczna.pl/wp-
content/uploads/2017/01/zasadygrywpi%C5%82ke%CC%A8re%CC%A8czna%CC%A8.pdf 

 

Dołączam link w pdf z przepisami jeżeli ktoś nie ma dostępu do internetu.  

Waszym zadaniem będzie się dowiedzieć jak inaczej nazywa się piłka 

ręczna i od czego pochodzi ta nazwa. Poszukajcie w internecie, 

telewizji, gazecie, popytajcie rodziców, rodzeństwa, znajomych. 

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

czy ćwiczyły i co im sprawiało trudności ( również proszę o dołączenie do tego 

odpowiedzi). Proszę o informacje na adres mejlowy pawelek6@interia.pl lub 

sms na numer 791-962-741do 03.06.2020.  

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. 
 

 

 

 

https://www.gramywreczna.pl/wp-content/uploads/2017/01/zasadygrywpi%C5%82ke%CC%A8re%CC%A8czna%CC%A8.pdf
https://www.gramywreczna.pl/wp-content/uploads/2017/01/zasadygrywpi%C5%82ke%CC%A8re%CC%A8czna%CC%A8.pdf

