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

profilu piłki siatkowej ) oraz klas VIIa VIIb ( grupa łączona chłopców ). 

 

25.03.2020  

Klasa Via VIc – profil piłka siatkowa. 

1) Ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozciągające ( możliwe do realizacji w domu, jak i w 

terenie ).  Przykład: 

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.).    

 

2) Przypominamy sobie pojęcie rozgrzewki jako wszechstronnego przygotowania organizmu do 

wysiłku fizycznego w trakcie zajęć ruchowych. 

Uczeń zna podstawowe zasady przeprowadzenia rozgrzewki ( min. 10-15 min., od ruchów z 

mniejszą intensywnością do większej, w trakcie ćwiczeń rozgrzewamy poszczególne stawy od góry w 

dół ( st. Kręgów szyjnych, barkowe, łokciowe, promieniowo – nadgarstkowe, biodrowe, kolanowe, 

skokowo-goleniowe ). Ćwiczenia wykonujemy seriami z odpowiednią ilością powtórzeń. Ćwiczenia 

wykonujemy we właściwych pozycjach  wyjściowych ( od wysokich do niskich ). 

 

Klasa VIIa VIIb chłopcy. 

1) Ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozciągające. 

2) Dokonujemy pomiaru tętna spoczynkowego i wysiłkowego. 

Przykładamy palce wskazujący i środkowy do tętnicy promieniowej ( na wew. Stronie nadgarstka, na 

przedłużeniu kciuka ) i liczymy puls przez 15 sek. I mnożymy przez 4. 

 

26.03.2020 

Klasa Via VIc  –profil piłka siatkowa 

1) Ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozciągające.     



2) P. siatkowa – doskonalenie odbić oburącz górnych. 

Ćwiczenie wykonujemy w siadzie, odbijając piłkę nisko nad głową. Zwracamy uwagę na 

poprawne ułożenie dłoni (koszyczek).Można również odbijać od ściany. 

3) Uczeń zna sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia: wie kogo 

powiadomić w razie wypadku, zna nr ratunkowy-112, umie udzielić I pomocy, wie, że na 

terenie szkoły o wypadku należy niezwłocznie powiadomić nauczycieli, wychowawców, 

dyrekcję szkoły, wie jak zabezpieczyć miejsce zdarzenia, zna zasady ewakuacji. 

 

Klasa VIIa VIIb chłopcy 

 

1) Ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozciągające. 

2) Dokonujemy pomiaru tętna spoczynkowego oraz wysiłkowego. 

3) Uczeń zna sposoby zapobiegania wypadkom na zajęciach ruchowych, m.in.: ćwiczenia 

zawsze w stroju sportowym, wykonywanie zadań ruchowych dostosowanych do 

indywidualnych możliwości sprawnościowych, dbanie o ład , porządek i merytoryczno-

metodyczną organizację, zdejmowanie do zajęć dodatkowych rzeczy osobistych(zegarki, 

łańcuszki, pierścionki, okulary, itp.). 

 

 

27.03.2020. 

 

Klasa Via VIC – profil piłka siatkowa 

1) Ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozciągające. 

2) P. siatkowa – doskonalenie odbić oburącz dolnych w postawie wysokiej. 

Przypominamy sobie postawę wysoką ( obniżony środek ciężkości, kolana ugięte, lekki wykrok, ciężar 

ciała przesunięty na śródstopie- nie na pięty, RR przygotowane na odbiór górny jak i dolny). 

Układamy RR w „dyszel”, odbijamy nisko piłkę prostując i uginając NN w kolanach. 

3) Uczeń przypomina sobie informacje o prawidłowym odżywianiu. 

 

Klasa VIIa VIIb chłopcy. 

1) Ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozciągające. 

2) Dokonujemy i porównujemy z wcześniejszymi pomiaru tętna spoczynkowego i 

wysiłkowego. 

3) Uczeń charakteryzuje nowoczesne urządzenia techniczne oraz aplikacje internetowe 

do oceny dziennej aktywności fizycznej, m. in.: 

 Endomondo – nazywana jest „trenerem sportowym. 

 Ground Miles – śledzi pokonany dystans, liczy kalorie. 

 Workout Trainer – j.w. 

 Google Fit – wspiera nie tylko smartfony, ale też zegarki z Andrioid Wear i wiele innych 

urządzeń. 


