
Tematyka zajęć z wychowania fizycznego - okres od 26.10 do 08.11.2020r. 

 

 26.10.2020r.( poniedziałek) 

1.Temat :Podstawowe ćwiczenia naciągające, przygotowujące ciało do zwiększonej 
aktywności fizycznej. 

Drodzy uczniowie klasy IV 
Proszę o uważne obejrzenie filmu z Panią Justyną Rutkowską, który znajduje się na 
platformie e-wychowanie fizyczne ( już korzystaliśmy z tej platformy w czasie nauki 
stacjonarnej). 
Na pierwszej lekcji Pani Justyna pokaże Wam ćwiczenia naciągające. Postarajcie się wykonać 
je jak najlepiej. 
Na platformie e- wychowanie fizyczne w wiadomościach dla nauczyciela napiszcie jak 
wykonaliście te ćwiczenia. 
Należy wpisać swój numer z dziennika , swoje imię i  kliknąć zakładkę wyślij do nauczyciela. 
Naciśnijcie poniższy link i w ten sposób przejdziecie do platformy e-wychowanie fizyczne. 
https://liblink.pl/kaitDU7e02 
 

2. Temat: Progresywne ćwiczenia naciągające, przygotowujące ciało do zwiększonej 
aktywności fizycznej o wyższym stopniu zaawansowania. 
 
 Na drugim filmie będą już trudniejsze ćwiczenia. Proszę je wykonać  i również przesłać 
informację  w e- wychowaniu fizycznym. 
Kliknijcie na poniższy link. 
https://liblink.pl/3GPfs2lQ7B 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
28.10.2020r.( środa) 

1. Temat :Taniec. Nauka prostego układu tanecznego z wykorzystaniem ćwiczeń 
koordynacyjno-ruchowych. 

2. Temat: Taniec. Kolejny etap nauki prostego układu tanecznego z wykorzystaniem 
ćwiczeń koordynacyjno-ruchowych. 

Dzisiaj rozpoczynamy naukę tańca z Panią Justyną Rutkowską 
Obejrzyjcie uważnie 2 filmy i postarajcie się wykonywać dokładnie ćwiczenia proponowane 
przez Panią Justynę. 
Na platformie e-wychowanie fizyczne 
w zakładce wiadomość dla nauczyciela napiszcie jak Wam poszło  i czy podobały się Wam 
zajęcia. Wasze opinie dotyczą 2 filmów - odpowiedzi należy udzielić oddzielnie. 
Kliknijcie na poniższe linki: 
https://liblink.pl/wZt6vJxEFt 
https://liblink.pl/FhiT0xQbTV 
…………………………………………………………………………………………………. 

02.11.2020r.( poniedziałek) 

 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 

 



04.11.2020r.( środa) 

1.Temat: Izolacja. Progresywne ćwiczenia izolujące poszczególne partie ciała - głowę, 
klatkę piersiową oraz biodra. 
 
W tym tygodniu to już ostatnie spotkanie z Panią Justyną Rutkowską. 
Na pierwszej lekcji udzieli Wam wskazówek i wykona ćwiczenia izolujące poszczególne 
partie ciała - głowę, klatkę piersiową oraz biodra. 
Obejrzyjcie uważnie film i na platformie e-wychowanie fizyczne w zakładce wiadomość                 
dla nauczyciela krótko napiszcie o wykonanych przez Was ćwiczeniach. 
Poniżej link do 1 filmu: 
https://liblink.pl/glZ0y20wlW 
 
 
2.Temat :Kolejny etap nauki prostego układu tanecznego z wykorzystaniem ćwiczeń 
koordynacyjno-ruchowych oraz zwiększających świadomość własnego ciała. 
 
Na drugiej lekcji kontynuujemy naukę tańca z Panią Justyną Rutkowską. Tym razem 
ćwiczenia są o wiele trudniejsze. Myślę ,że sobie poradzicie. 
Poniżej link do 2 filmu 
https://liblink.pl/pWuY8QmZZS 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


