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

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

 

30.03.2020.                                Klasa VIa VIc 

1) Ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozciągające. 

2) P. siatkowa – doskonalenie odbić oburącz górnych i dolnych. Doskonalenie postawy 

siatkarskiej. 

Odbicia górne wykonujemy w siadzie zwracając uwagę na poprawne ułożenie dłoni 

(koszyczek). Dla poprawy pracy NN wykonujemy również odbicia od ściany w półprzysiadzie. 

Odbicia dolne wykonujemy w postawie wysokiej, zwracamy uwagę na poprawne ułożenie RR 

(dyszel) pracę NN – uginamy i prostujemy przy odbiciu (piłkę odbijamy pracą NN a nie RR). 

3) Dokonujemy pomiaru tętna wysiłkowego i spoczynkowego. 

4) Obliczamy wskaźnik BMI (stosunek masy ciała do wysokości – dzielimy masę w kg. przez 

wzrost w cm). 

<18,5: niedowaga, 18,5-24,9: norma, 25,0-29,9: nadwaga, 30,0-34,9: otyłość I stopnia, 35,0-

39,9: otyłość II stopnia, >40: otyłość III stopnia. 

 

 Klasa VIIa VIIb chłopcy. 
 

1) Ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozciągające. 
2) Dokonujemy pomiaru tętna spoczynkowego i wysiłkowego. 

3) Dokonujemy pomiaru skoczności (mocy, siły mm NN) 

Wykonujemy skok w dal z miejsca a pomiaru dokonujemy własnymi stopami. Jeśli wyjdzie nam wynik 

z połową stopy, lub więcej – zaokrąglamy w górę. 

10 stóp: wynik wybitny, 9: wysoki, 8: b. dobry, 7: dobry, 6: dostateczny, 5: minimalny. 

 

4) Obliczamy wskaźnik BMI. 

 

31.03.2020 

 Klasa VIa VIc 

 

1) Ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozciągające. 
 



2) Doskonalenie postawy, oraz odbić oburącz górnych i dolnych. 

3) Dokonujemy pomiaru gibkości. 

Postawa, NN złączone, powolnym ruchem ciągłym wykonujemy głęboki skłon w przód, wytrzymać. 

Wynik wybitny (6): głowa dotyka kolan, wysoki(5): obie dłonie oparte o podłoże, b. dobry(4): 

wszystkimi palcami dotykamy podłoża, dobry(3): dotykamy palcami podłoża, dostateczny(2): palcami 

RR dotykamy palców stóp, minimalny(1): chwytamy się dłońmi oburącz za koski stóp.  

4) Dokonujemy pomiaru skoczności – j.w. 

 

 Klasa VIIa VIIb chłopcy. 

 

1) Ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozciągające. 
2) Dokonujemy pomiaru gibkości. 

3) Zapoznajemy się z testami i narzędziami do pomiaru sprawności fizycznej: próby 

Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej ( MTSF ), Testu Coopera (wytrzymałość), 

Indeksu Sprawności Fizycznej K. Zuchory. 


