
 Drogie dziewczyny  z klasy 8 A    

 

 

 

 

Witam w kolejnym tygodniu zdalnego nauczania wychowania fizycznego  Staramy się 

ćwiczyć codziennie chociaż po kilka minut. Kolejna dawka edukacji zdrowotnej , czyli 

wiedzy jak dbać o zdrowie i dobrą odporność organizmu. 

 Dziękuję wszystkim, którzy podjęli niełatwą próbę pomiaru tętna ! Brawo ! Próbujcie , a na 

pewno się uda   Możecie w ten sposób ocenić możliwości waszego organizmu   

Jak się udał marszobieg ? Czy dołączyli do Was może Rodzice ? Wiem, że niektórym się 

udało ! 

Przypominam- już nielicznym uczniom  o tym , że zdalne nauczanie wychowania 

fizycznego jest też  oceniane. Czekam na prace na temat symboli olimpijskich i 

potwierdzenie aktywności fizycznej w domu lub poza domem .  

Dzisiaj o zaletach uprawiania sportu  ( to takie oczywiste ! ) o bezpiecznym uprawianiu sportu 

( pod kontrolą osób dorosłych , kiedy korzystamy ze sprzętu , w terenie  z zachowaniem 

podstaw bezpieczeństwa ) o hartowaniu organizmu ( czyli uprawiamy sport  bez względu na 

pogodę , należy tylko dostosować odpowiedni strój do warunków atmosferycznych , ale nie 

rezygnować z aktywności na świeżym powietrzu )  

https://slideplayer.pl/slide/1284653/ 

 

Na tydzień 1-5 czerwca proponuję !  

Można wszystko, a można wybrać w zależności od warunków w domu, poza 

domem i pogody . 

 Proponuję zestaw  ćwiczeń wzmacniających całe ciało , oczywiście po rozgrzewce 

https://damianrudnik.com/zestaw-cwiczen-nr-3-30-50-cwiczenia-wzmacniajace-cale-cialo/ 

 Kontynuację marszobiegu w terenie , najlepiej w lesie połączony z ćwiczeniami  

wykorzystującymi naturalne przeszkody w lesie 

https://www.youtube.com/watch?v=5-AKHSXUJC4 

 

https://slideplayer.pl/slide/1284653/
https://damianrudnik.com/zestaw-cwiczen-nr-3-30-50-cwiczenia-wzmacniajace-cale-cialo/
https://www.youtube.com/watch?v=5-AKHSXUJC4


 Trening cardio -nazywany jest również treningiem wytrzymałościowym lub 

tlenowym. Jest to obecnie jeden z najpopularniejszych i uniwersalnych rodzajów 

aktywności fizycznej. Ten rodzaj treningu może być wykonywany praktycznie przez 

każdą osobę, niezależnie od wieku i płci. Jest świetnym sposobem na spalenie 

nadmiaru tkanki tłuszczowej i pozbycie się nadwagi. Co więcej, poprawia wydolność 

płuc oraz poprawia pracę serca. Składa się z umiarkowanych ćwiczeń. Gdy jest 

wykonywany systematycznie, pozwala na poprawę wydolności oraz wytrzymałości 

organizmu. 

https://www.youtube.com/watch?v=4QtUcQamleM 

 I jak zwykle na deser ćwiczenia rozciągające 

https://www.youtube.com/watch?v=zn9M1BADSpw 

 

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

sprzęty i zwierzęta . 

 

POWODZENIA 

 

NIE DAJMY SIĘ WIRUSOWI  

POZDRAWIAM   Halina Koput   
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