
 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 , dzisiaj o bezpiecznych wakacjach  

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 .  

Witam zbliża się czas wakacji  Pamiętaj!!  

 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 tydzień 8-19 czerwca proponuję !  

 Międzynarodowy test sprawności fizycznej - próba siły mięśni brzucha oraz gibkości 

dolnego odcinka kręgosłupa. To tylko fragment całego testu Wybrałam  dwie próby. 

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 ( może już uda 

nam się w szkole , na lekcji !!!  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 brzuszki .Przy skłonie oceniamy jak 

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

http://scholaris.pl/zasob/109927


 Pamiętaj o rozgrzewce –podpowiadam jakie ćwiczenia nadają się do rozgrzewki i 

trochę informacji o gimnastyce   https://slideplayer.pl/slide/431949/ 

 Kontynuację marszobiegu w terenie , najlepiej w lesie połączony z ćwiczeniami  
wykorzystującymi naturalne przeszkody w lesie, oraz propozycja  zabawy biegowej w 

lesie , która polega na przeplataniu biegu z ćwiczeniami  techniki biegu, z 

ćwiczeniami rozciągającymi  , pokonywaniem przeszkód terenowych , czyli łączymy 

wszytko  razem i biegniemy do lasu  

https://www.youtube.com/watch?v=VX36T1SFOB8 

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

 I jak zwykle na deser ćwiczenia rozciągające , możliwe do wykonania w domu dla 

tych , którzy nie mogą wyjść na ćwiczenia do lasu. 

 

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

Pamiętajmy, że ćwiczymy na miarę własnych możliwości, bezpiecznie, 

uważając na domowe sprzęty i zwierzęta oraz na otoczenie kiedy ćwiczymy na 

zewnątrz. 

 

 

POWODZENIA 

NIE DAJMY SIĘ WIRUSOWI 

POZDRAWIAM   

 Halina Koput   
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