
 Drodzy uczniowie i uczennice z klasy 5 C    

Kolejny tydzień wychowania fizycznego on line  za  Nami   Zasady naszych lekcji są bez 

zmian  Staramy się ćwiczyć codziennie chociaż po kilka minut . Jeżeli odpowiadały Wam 

ćwiczenia , które proponowałam do tej pory to możecie przy nich zostać. Na kolejny tydzień 

proponuje trochę więcej czasu na zdrowy kręgosłup , zwłaszcza teraz kiedy spędzacie dużo 

czasu  przed komputerem  Pamiętajcie, na naszą odporność wpływa też aktywność 

fizyczna. Nie zapominajcie o zdrowym śnie i prawidłowym odżywianiu  

Zobaczcie  jaka jest propozycja dla zdrowia i dobrego samopoczucia  5 czynności , o 

których należy pamiętać każdego ranka  . 

https://www.youtube.com/watch?v=XVyxb2pZcUw 

 Kiedy wstaniecie z krzeseł  poświęćcie kilka minut na zdrowy kręgosłup. Pomoże Wam 

w tym zestaw ćwiczeń. 

https://www.youtube.com/watch?v=DpG3bZrMAWM 

Chcąc  mieć zdrowy kręgosłup pamiętaj ! 

 Kiedy się przebudzisz wstawiaj z łóżka obracając się najpierw na bok, następnie 

spuszczając nogi na podłogę i w końcu wstając. 

 Nie schylaj się po przedmioty na wyprostowanych kolanach. Kucnij, zachowując 

prostą pozycję kręgosłupa a następnie podnieś przedmiot prostując ugięte kolana. 

 Siedząc na krześle dbaj o to, by Twój kręgosłup był wyprostowany. Nie garb się. 

Czekam na zdjęcia  z Waszych ćwiczeń w domu  

Zadanie domowe z zakresu wiedzy o Igrzyskach Olimpijskich: 

1. Przetłumacz motto olimpijskie -Citius-Altius-Fortius ? 

2. Co oznaczają kółka na fladze olimpijskiej ? 

3. Co symbolizuje znicz olimpijski ? 

4. Dyscypliny w starożytnych igrzyskach olimpijskich ( z prezentacji w zeszłym, 

tygodniu )  

Proszę wszystkie odpowiedzi zapisać na kartce i przesłać do mnie zdjęcie do 17 kwietnia . 

Dacie radę ? Czekam na Waszą obecność na Teams na grupie wych.fizyczne  i ewentualne 

pytania  

 Najważniejszą rzeczą w igrzyskach olimpijskich jest nie zwyciężyć, ale wziąć w nich udział, 

podobnie jak w życiu nie jest ważne triumfować, ale zmagać się z organizmem. 

Pamiętajcie ,że do szkoły nie chodzi tylko głowa   W czasie ćwiczeń pamiętajcie o 

odpowiednim stroju.  Uważajcie na domowe sprzęty, lampy i zwierzęta domowe :)  

POWODZENIA   NIE DAJMY SIĘ WIRUSOWI  POZDRAWIAM  Halina Koput 
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