
Drogie dziewczyny i chłopcy  z klasy  5 C     

Witam w ostatnim tygodniu zdalnego 

nauczania wychowania fizycznego   

Ponownie wysyłam informacje dotyczące 

bezpiecznych wakacji. Nigdy ostrożności nie za 

dużo . WAŻNE !!! 

 Nie uprawiaj sportów w miejscach 

niedozwolonych 

 Używaj tylko w pełni sprawnego 
sprzętu sportowego 

 Noś elementy odblaskowe na ubraniu 

 Stosuj zabezpieczenia podczas 

uprawiania sportów np. ochraniacze, kask, kapok, itp. 

 Pamiętaj, że nie wszystkie sporty uprawiane przez dorosłych są odpowiednie dla 

dzieci 

 Korzystaj tylko ze strzeżonych kąpielisk 

 Przestrzegaj regulaminu kąpieliska i słuchaj poleceń ratownika 

 Unikaj pływania bez obecności innych ludzi 

  Nie skacz na głowę do wody w nieznanych miejscach 

  Nie zanurzaj się gwałtownie w wodzie po długim przebywaniu na słońcu 

 Pamiętaj o odpowiednim ubraniu i wygodnych butach, dostosowanych do terenu i 

pogody, wyjście w góry 

 Nie zakłócaj ciszy, nie niszcz siedlisk zwierząt, nie zrywaj roślin chronionych 

Na ostatni tydzień roku szkolnego , ale może również na czas wakacji ( kiedy nie będzie 

pogody ) proszę wykonajcie ćwiczenia, które są testem ( sprawdzeniem i samooceną ) 

waszej sprawności . Do systematycznego ćwiczenia dwie próby MTSF  

(międzynarodowego testu sprawności fizycznej)       Pamiętaj o rozgrzewce !!! 

 Próba siły mięśni brzucha oraz gibkości dolnego odcinka kręgosłupa. Przesyłam 

szczegółową informacje  dotyczącą wykonania testu. Bardzo proszę zapisać wynik 

teraz to znaczy przed wakacjami i jeżeli wystarczy sił to potrenować przez okres 

wakacji i wykonać ponownie próby pod koniec wakacji !  Super jeżeli wynik będzie 

lepszy ! Spróbuj  Obejrzyj film pokazujący próby siły mięśni brzucha oraz gibkości 

dolnego odcinka kręgosłupa wykonany przez uczniów oraz charakterystykę i sposób 

przeprowadzenia prób.     http://scholaris.pl/zasob/109927 

Liczymy wykonane brzuszki . Zapisz wynik teraz i po wakacjach, pod warunkiem, ze 

będziesz wzmacniać brzuch wykonując systematycznie próbę testu. Przy skłonie oceniamy 

jak daleko dotykamy dłońmi, czy kostki , czy palce stóp, czy poniżej poziomu ławki. Jeżeli 

damy radę to wynik zapisz w centymetrach  . Kartkę zachowaj i przynieś we wrześniu  

Pamiętaj o rozgrzewce !!! 

 

http://scholaris.pl/zasob/109927


Pamiętaj o rozgrzewce !!! 

Komputerowy test sprawności   https://lionfitness.pl/testy-sprawnosciowe.html 

Możesz ocenić swoja sprawność za pomocą linku. Może wykonaj razem z mamą i tata ?  

Musisz podać tylko wiek i płeć , ponieważ inne są wyniki dla dziewcząt i chłopców i są 

zależne od wieku. System sam oceni twoje możliwości, możesz przez wakacje poćwiczyć i 

ocenić sam swoje postępy dogodnym dla Ciebie terminie. Wykonaj tylko 5 ćwiczeń, chyba że 

masz możliwość wykonania również biegu 12 minut i step testu z pomiarem tętna, a to 

potrafisz   Jest to test Coopera oceniający Twoją wytrzymałość biegową. Jeżeli po 

wakacjach otrzymam od Was wyniki testów tzn. dwie próby z MTSF i wyniki z 

komputerowego testu zapisane na kartce to pierwszą oceną po wakacjach będzie  6 !!!! 

 

Pamiętaj o rozgrzewce !!! 

 

Życzę  słonecznych, zdrowych, radosnych, pełnych wrażeń , 

ciekawych i sportowych wakacji  

NIE DAJMY SIĘ WIRUSOWI 

POZDRAWIAM  

Halina Koput   

 

https://lionfitness.pl/testy-sprawnosciowe.html

