
 
 
 
 
 

Wychowanie fizyczne- zalecenia dla klasy V a i V c  ( 30.03.2020r., 

01.04.2020r.) 

Rozgrzewka- wszechstronne przygotowanie organizmu do wysiłku fizycznego. 

 

Drodzy uczniowie! 

Należy pamiętać, żeby być aktywnym, a w szczególności teraz, kiedy cały czas przebywamy w domu. 

Bycie sprawnym fizycznie sprawia, że masz energię, radość i siłę. 

Pamiętajcie, że wysiłek umysłowy musi być przeplatany relaksem i wysiłkiem fizycznym. 

Zadbaj o swoje zdrowie i dobre samopoczucie, ćwicz w wolnym czasie. Staraj się poświęcać 30 minut 

na dzienną aktywność fizyczną. Ćwicząc nie tylko rozwijamy sylwetkę, cechy motoryczne, budujemy 

mięśnie, kształtujemy charakter, poprawiamy koncentrację, ale również wzmacniamy nasz układ 

odpornościowy.  

Istotną korzyścią z uprawiania  systematycznie aktywności fizycznej jest poprawa nastroju, polepsza 

się nasza wydajność umysłowa i zwiększa zdolność do zapamiętywania. 

Pamiętajmy, trening zawsze poprzedzamy ROZGRZEWKĄ. 

ROZGRZEWKA- przygotowuje organizm do wysiłku fizycznego ( wszystkie jego partie mięśniowe i 

stawy).  Rozgrzewkę rozpoczynamy 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 ). 

Przykładowa rozgrzewka ogólnorozwojowa ( 10-15 minut). 

1. Lekki trucht przez  2-3 minuty. 

2. Krążenia ramion w truchcie ( w przód, w tył, jednoczesne i naprzemienne). 

3. Podskoki z naprzemianstronną pracą ramion). 

4. W marszu, lub w miejscu naprzemienne wymachy nóg z dotknięciem palcami stopy do 

wyciągniętych w przód rąk ( po 5 powtórzeń na nogę). 

5. Ćwiczenia w miejscu ( po 5 powtórzeń): 

• opad tułowia w przód, ramiona w bok, skręty tułowia (skrętoskłony), 

• krążenia bioder, 

• krążenia kolan ( do środka, na zewnątrz, razem, w obie strony), 

• krążenia w stawach nadgarstkowych i skokowych, 

• półprzysiady. 

Oczywiście do rozgrzewki możecie wykorzystać ćwiczenia, które znacie z rozgrzewki prowadzonej na 

sali gimnastycznej, można je wykonać również w miejscu lub na niewielkiej przestrzeni. Jeśli jest ładna 

pogoda możecie ćwiczyć na świeżym powietrzu w ogrodzie przed domem, lub na balkonie. Gdy nie ma 

takiej możliwości ćwiczymy przy uchylnym oknie lub w przewietrzonym pomieszczeniu. Niestety  

najczęściej będziecie przebywać w domu, ale jest wiele możliwości, by w swoim pokoju również być 



 
 
 
 
 
aktywnym fizycznie. Możemy wykonywać ćwiczenia ogólnorozwojowe na różne partie mięśniowe tylko 

z oporem własnego ciała. 

Przesyłam Wam link z propozycją rozgrzewki w domu, do wykonania przed ćwiczeniami 

(01.04.2020r.): 

https://www.youtube.com/watch?v=hAnypglKl7g&feature=emb_rel_end 

Praca domowa: 

Bardzo proszę uczniów klasy V a i V c do napisania paru zdań na temat: Kto jest moim autorytetem 

wśród sportowców i dlaczego? Pracę należy przesłać do dnia 06.04.2020r. na mój adres e-mail: 

gabriela.wozniakiewicz@onet.pl 

Pozdrawiam! 

Gabriela Woźniakiewicz 
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