
ZAŁ. 1 ZADANIE:  

Na koniec tygodnia wypełnioną kartę z najlepszymi wynikami w danym ćwiczeniu należy wysłać do 

nauczyciela prowadzącego wychowanie fizyczne w danym oddziale klasowym. Starasz się ćwiczyć 

każdego dnia osiągając różne wyniki. Na koniec wysyłasz tylko swoje najlepsze osiągnięcia w każdym 

ćwiczeniu. Im częściej będziesz wykonywał ćwiczenia ,tym większa szansa jest na osiągnięcie 

wysokiego poziomu na dany tydzień. Dodatkowo możesz nagrać swoje ćwiczenia i również wysłać je 

na podane adresy mailowe. Wypełnione karty osiągnięć ( filmiki ) wysyłasz na skrzynkę służbową 

swojego nauczyciela wychowania fizycznego: justyna.kafel@sp1sobotka.pl lub 

piotr.kolodziej@sp1sobotka.pl 

 Ćwicząc czy trenując w domu pamiętaj ,że:  

• przed każdym treningiem wykonujemy rozgrzewkę, • przed wykonaniem ćwiczeń, upewnij się, że 

trenujesz w bezpiecznym miejscu,  

• ćwiczymy tylko na stabilnym podłożu,  

• pamiętaj o nawadnianiu organizmu, • każdy trening kończymy ćwiczeniami rozciągającymi,  

• robisz to dla własnego zdrowia,  

• nie liczą się rekordy, najważniejsza jest Twoja chęć do aktywnego spędzania czasu wolnego  

Opis ćwiczeń:  

PRZYSIADY – stopy rozstawione na szerokość bioder, kolana nad stopami. Wykonując ćwiczenie nie 

odrywamy pięt od podłogi, schodzimy przynajmniej do kąta prostego pod kolanami, ramiona 

splecione na klatce piersiowej lub przed klatką piersiową.  

SIADY Z LEŻENIA – zadanie zaczynamy leżąc tyłem na podłodze , kolana ugięte, stopy oparte na 

podłodze. Rolujemy tułów do siadu ( tylko do ustawienia tułowia w pionie ) i z powrotem do leżenia. 

Ramiona staramy się trzymać skierowane przed klatkę piersiową. Pilnuj żeby nie odchylać tułowia ( 

podczas rolowania plecy powinny być zaokrąglone, brzuch wciągnięty, broda nie opiera się na 

mostku )  

POMPKI – zadanie zaczynasz od podporu przodem na dłoniach i stopach ( łatwiejsza wersja na 

kolanach – jeżeli wybierzesz tę wersję, zaznacz to w odpowiedniej tabeli dodając literkę „K” obok 

krzyżyka ), brzuch wciągnięty, ciało wydłużone, dłonie rozstawione szerzej niż barki. Uginasz ramiona, 

dążysz do uzyskania kąta prostego w zgięciu łokciowym, przy ugiętych ramionach głowa jest 

wysunięta przed dłonie 

BIEG W MIEJSCU – ćwiczenie wykonujesz tak jak podczas testu diagnozującego na początku roku 

szkolnego. Biegnąc unosisz kolana i klaszczesz pod kolanami. Każde klaśnięcie liczy się jako jedno 

powtórzenie  

PAJACYKI – za każdym razem kiedy nogi są w rozkroku ramiona są nad głową, wtedy kiedy stopy są 

razem ramiona są upuszczone wzdłuż tułowia. Każde klaśnięcie liczy się jako jedno powtórzenie  

BURPEE - link https://www.youtube.com/watch?v=wS4OsJ4yzx4&feature=youtu.be  
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PLANK – link https://www.youtube.com/watch?v=HrjC68WNSlE  

SKŁON – stopy złączone, kolana proste. Wykonując skłon rolujesz kręgosłup do podłogi starając się 

dłońmi sięgnąć jak najniżej  

TABATA – link https://www.youtube.com/watch?v=UVYn8FmMbPc 
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