
 Drogie dziewczyny z klasy 6 B  i  6 C   

 

Pamiętaj o noszeniu maseczek poza domem dla 

zdrowia Twojego i innych  

 

Kolejny tydzień wychowania fizycznego on line  za  Nami   Dziękuję za przesyłanie zdjęć z 

waszych ćwiczeń wykonywanych w domu, za filmiki tańca Zygzaka , który czeka na nas 

wszystkie w szkole   Przypominam o pracy pisemnej dotyczącej symboli olimpijskich. 

Z poprzedniego załącznika ćwiczeń. Termin już minął ale jeszcze oczywiście czekam na 

Wasze prace . Staramy się ćwiczyć codziennie chociaż po kilka minut .  

Pamiętajcie, na naszą odporność wpływa też aktywność fizyczna. Nie zapominajcie o 

zdrowym śnie i prawidłowym odżywianiu  O tym za tydzień  

1. TURBO ROZGRZEWKĘ  

Zestaw 25 sekundowych ćwiczeń strechingowych  wykonywanych na zmianę z 5 

sekundowym biegiem bokserskim, w czasie którego biegniemy w miejscu wyprowadzając 

szybkie ruchy rękami .  

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

Pamiętajmy, że ćwiczymy na miarę własnych możliwości, bezpiecznie, uważając na domowe 

sprzęty i zwierzęta 

2. ZESTAW ĆWICZEŃ ROZCIĄGAJĄCYCH 

 

 10 skłonów w przód, nie uginamy kolan, jak uda się dotknąć palcami rak 

do podłogi to rewelacja  

 3 serie wymachów nóg w tył , a potem w bok(10 razy prawa i lewa noga, 

można przytrzymać się poręczy krzesła ) 

 ćwiczenia rozciągające ( siad prosty - 4 razy po 10 sekund skłon do kolan) 

 siad rozkroczny 5 razy po 10 sekund skłon do prawej i lewej nogi na 

przemian 

Pamiętajmy , że kiedyś wrócimy  do zajęć na basenie. Warto trzymać formę i 

doskonalić umiejętności pływackie nawet na sucho tzn. bez wody. Pomoże Wam w tym link z 

teoria pracy rak do kraula i stylu klasycznego. Trudne może dziwne ale może warto 

spróbować  nie mamy wyjścia . 

 

 

 

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


Kraul na sucho                https://www.youtube.com/watch?v=joRPahajpDg 

              Nogi do żaby (styl klasyczny ) na sucho   https://www.youtube.com/watch?v=meSTzSV6JtQ 

 

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

pytania i wasze prace do oceny  

 

POWODZENIA   NIE DAJMY SIĘ WIRUSOWI  

# Zostań w domu !!! 

POZDRAWIAM   Halina Koput 

https://www.youtube.com/watch?v=joRPahajpDg
https://www.youtube.com/watch?v=meSTzSV6JtQ

