
Maciej Janu (3) 

 

Plan zdalnych zajęć z wychowania fizycznego dla klas VIa VIc ( grupa łączona o 

profilu piłki siatkowej ) oraz klas VIIa VIIb ( grupa łączona chłopców ) na dni 01 – 

02. 04. 2020. 

 

Przypominam przykład ćwiczeń ogólnorozwojowych, rozciągających. 

W postawie wysokiej: trucht w miejscu, bieg w miejscu z naprzemienną pracą nóg (NN), bieg 

w miejscu z wysokim unoszeniem kolan (skip A), bieg w miejscu – ramiona (RR) wzdłuż tułowia (T)- 

uderzamy piętami o dłonie (skip C), w staniu-krążenia głowy, w podskokach krążenia RR w przód, tył, 

naprzemienne, odrzuty RR, krążenia bioder, krążenia T, Wymachy NN naprzemienne, skrętoskłony, 

stanie równoważne.  

W przysiadzie podpartym(pp): wyrzut NN w tył-skurcz do przysiadu obunóż-naprzemiennie, z 

pp-„koci grzbiet”. W siadzie: skłony, skrętoskłony z opadem T w tył, siad równoważny, z siadu 

prostego-wysokie unoszenie bioder, w leżeniu tyłem: wymachy NN poprzeczne i pionowe(nożyce), 

poprzez niskie unoszenie NN napinanie mm brzucha(wytrzymaj ok. 5 sekund), głębokie skłony w 

przód(brzuszki)  w leżeniu przodem- kołyska. Ćwiczenia kończymy różnymi, luźnymi podskokami( N, 

NN, z obrotami, wysokim unoszeniem kolan, itp.).    

 

01.04.2020 

 

Klasa VIa VIc profil piłka siatkowa 

1) Ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozciągające. 

2) Dokonujemy pomiaru tętna spoczynkowego i wysiłkowego. 

3) Wzmacniamy mięśnie brzucha 

a) Plank („deska”) – leżenie przodem, RR ugięte w łokciach, dłonie na podłodze-unieś ciało na 

rękach prostując RR i wspierając się na palcach stóp. Wytrzymaj ok. 60 sek. 3-5 powtórzeń. 

b) Jak wyżej ale podpieramy się na przedramionach. Napnij mocno mm brzucha, 60 sek. 3-5 

powtórzeń. 

c) Leżenie tyłem, RR wyprostowane w tył-przejdź do siadu skulonego i z powrotem leżenie 

tyłem. 

d) Leżenie tyłem, stopy unieruchomione, dłonie splecone na karku. Skłony („brzuszki”) na 4 

tempa ( liczymy wolno do 4-skłon i do 4 przejście do leżenia). 

e) Leżenie tyłem, RR wzdłuż tułowia, stopa założona za stopę-unieś proste NN 5 cm. nad ziemię, 

policz do 10 i zmiana stóp. 3-5 serii. 

       4) Uczeń przypomina sobie zasady zdrowego odżywiania. 

 

 

Klasa VIIa VIIb chłopcy 

1) Ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozciągające. 



2) Wzmacniamy mm brzucha. 

 

3) Uczeń zna przyczyny i skutki otyłości, m.in.: przekarmienie, brak aktywności fizycznej, 

czynniki genetyczne, czynniki farmakologiczne, czynniki biologiczne, psychologiczne, 

środowiskowe, hormonalne, cukrzyca. 

Skutki: cukrzyca typu II, nadciśnienie, miażdżyca, choroby serca, zwyrodnienie 

kręgosłupa. 

02.04.2020 

 

Klasa VIa VIc profil piłka siatkowa 

 

1) Ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozciągające. 
2) P. siatkowa – dosk. odbić oburącz górnych i dolnych. 

3) Wzmacniamy mm brzucha. 

4) Uczeń zna wymogi higieny wynikające ze zmian zachodzących w organizmie w okresie 

dojrzewania, m. in.: codzienne mycie, noszenie odzieży oddychającej(np. bawełna), używanie 

odpowiednich kosmetyków, częsta zmiana odzieży osobistej. 

 

Klasa VIIa VIIb chłopcy. 

 

1) Ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozciągające. 
2) Wzmacniamy mm brzucha. 

3) Uczeń zna wymogi higieny wynikające ze zmian zachodzących w organizmie w okresie 

dojrzewania. 


