
Kl. IV   

02.06.2020 

Wychowanie fizyczne 

Temat:  Rozgrzewka i jej zasady. 

 Cel: Zapoznanie się z  zasadami przeprowadzania rozgrzewki. 

Podstawowe zasady przeprowadzania rozgrzewki:                                      
1.Dostosuj rozgrzewkę do późniejszego rodzaju wysiłku fizycznego. 

2. Poświęć na rozgrzewkę minimum 10, ale nie więcej niż 25 minut. Im dłuższy będzie 

wysiłek tym dłuższa powinna być rozgrzewka.             

3. Zacznij od truchtu, przechodząc do biegu, następnie ponownie przejdź do truchtu 

wykonując ćwiczenia podczas niego – np. krążenia ramion, wymachy rąk, wykonaj w ruchu 

kilka ćwiczeń tułowia – skręty, skłony, oraz nóg – przeplatanka, podskoki, skip. 

4. Tętno powinno oscylować w granicy 130-140 uderzeń na minutę. Rozgrzewka powinna 

kompleksowo wpływać na cały organizm. Dlatego w trakcie jej trwania należy 

przeprowadzać ćwiczenia, które zintensyfikują pracę wszystkich układów . 

5. Jeśli uważasz, że już szybko oddychasz i pojawiły się pierwsze oznaki zmęczenia i krople 

potu na czole, możesz rozpocząć ćwiczenia w miejscu, kierując się zasadą „od góry do 

dołu” czyli od głowy w kierunku nóg.                                    

6. Dopiero gdy jesteś pewien, iż twoje ciało jest rozgrzane możesz przystąpić do ćwiczeń 

rozciągających! Rozciągaj mięśnie poprzez utrzymywanie pozycji rozciągnięcia przez około 

o 10 sekund – nie “pompuj”! Pompując możesz przyczynić się do powstania kontuzji a 

wykonywanie ćwiczenia stają się nieefektywne. Po rozciąganiu zawsze rozluźnij mięśnie . 

7. Pamiętaj, że mięśnie ułożone są w grupy – jedna prostuje określony staw, druga go zgina 

np. biceps zgina staw łokciowy, a triceps go prostuje.                  

8. Jeśli ćwiczysz na świeżym powietrzu w rozgrzewce zwróć uwagę na warunki pogodowe 

(temperaturę, opady, porę roku), terenowe, rodzaj planowanej aktywności fizycznej i inne, 

aby spełniła ona swoje zadanie nie bez znaczenia jest także odpowiedni strój, tak by 

utrzymał optymalną temperaturę ciała.  

Skorzystaj z innych ćwiczeń, które można wykorzystać w rozgrzewce.  

Ćwiczenia do wykonania w domu na małej powierzchni. 

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

Inny zestaw ćwiczeń zobacz na stronie: 

https://www.youtube.com/watch?v=mlYMyo0ztxk  

 Praca do odesłania na ocenę: 

Weź pod uwagę przedstawione w lekcji punkty prawidłowo przeprowadzonej rozgrzewki a 

następnie przedstaw zestaw ćwiczeń w: biegu, marszu, staniu w pozycji w wysokiej, staniu 

https://www.youtube.com/watch?v=iJdgErtfSzo
https://www.youtube.com/watch?v=mlYMyo0ztxk


w pozycji niskiej (napisz po 2 ćwiczenia do każdej nich, nazwij je i opisz według 

przykładu): 

1. Ćwiczenia w biegu : 1.Skip C / 2. Bieg tyłem. 

2. Ćwiczenia w marszu : 1 Krążenia ramion do boku /2. Co 3 krok wykrok z pogłębieniem 

3. Ćwiczenia w staniu w pozycji wysokiej : 1. Przyciągnięcie kolana do klatki piersiowej P/L 

noga / 2. Kolana razem, lekko ugięte: krążenie w prawą/lewą stronę 

4. Ćwiczenia w pozycji niskiej : 1. Pompki 2. Z leżenia tyłem przejścia do leżenia 

przerzutnego. 

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 08.06.2020r.   

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. 

 


