
Tematyka zajęć z wychowania fizycznego okres od 30.11 do 22.12.2020r. 

 

30.11.2020r.(poniedziałek) 

1.Temat : Ćwiczenia wzmacniające mięśnie stopy i łydek. 
 
Dzisiaj kolejne spotkanie z Panem Jakubem, który zaprosi Was do wspólnego wzmacniania 
mięśni stóp i łydek, demonstrując Wam 6 ćwiczeń. 
Jeżeli Rodzice mają czas i ochotę, zaproście do wspólnego wykonywania ćwiczeń. 
Napiszcie w wiadomościach dla nauczyciela jak wykonaliście ćwiczenia proponowane prze 
Pana Jakuba. 
Poniżej link do filmu: 
https://liblink.pl/mmXvWLeRpi 
 
 
2.Temat : Trening siłowy oparty na skurczu izometrycznym. 
 
Na drugiej lekcji Pan Jakub  zaprasza Was  na trening siłowy oparty na skurczu 
izometrycznym. 
Pamiętajcie o dokładnym wykonywaniu ćwiczeń. 
Poniżej link do filmu: 
https://liblink.pl/kVWQzSaPWX 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

02.12.2020r.(środa) 

1.Temat : Trening równowagi z elementami wzmacniającymi. 
2.Temat : Ogólnorozwojowy obwód wzmacniający z plecakiem. 
 
Dzisiaj już ostatnie  dwa spotkania z Panem Jakubem, który na pierwszym filmie zapozna 
Was  z tzw. treningiem kenijskim, 
a na drugim zademonstruje ogólnorozwojowy obwód wzmacniający z plecakiem. 
Oj, dzisiaj nie będzie łatwo. 
Napiszcie w wiadomościach dla nauczyciela jak wykonaliście ćwiczenia proponowane przez 
Pana Jakuba. 
 Link do 1 filmu: 
https://liblink.pl/g28dgAL5g8 
Link do 2 filmu: 
https://liblink.pl/xbkKmZ9KMx 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
07.12.2020r.(poniedziałek) 

1.Temat : Prawidłowa technika biegu - ćwiczenia doskonalące. 
2.Temat : Prawidłowa technika biegu - ćwiczenia utrwalające. 
                                                                                                                                                   
  Zapraszam do 4 spotkań z Panią Klaudią Żurek lekkoatletką, która zademonstruje Wam 
kilkanaście ćwiczeń dotyczących prawidłowej techniki biegu. 
Lekkoatletyka nazywana jest często królową sportu. Jak myślicie - dlaczego?                             
Napiszcie odpowiedź   w wiadomościach w dzienniku elektronicznym. Macie na to czas                
do 11 grudnia 2020r. do godz. 16. Przesłane prawidłowe odpowiedzi zostaną nagrodzone 
ocenami bdb. 



Rozpoczynamy ! 
Poniżej 2 linki do filmów w Panią Klaudią Żurek 
1.Prawidłowa technika biegu 
https://liblink.pl/AAW3A0a1uE 
2.Prawidłowa technika biegu - część 2 
https://liblink.pl/nJWiWBDVAu 
 
09.12.2020r.(środa) 

1.Temat : Trening interwałowy „Ćwicz jak Janusz Kusociński”. 
2.Temat : Nauka i doskonalenie skoku w dal z miejsca. 
 
To już trzecie spotkanie z Panią Klaudią. Na pierwszej lekcji poznacie postać wybitnego 
sportowca Janusza Kusocińskiego.               
Na drugiej będziecie się uczyć skoku w dal z miejsca. 
 
1.Trening interwałowy Ćwicz jak Janusz Kusociński 
https://liblink.pl/1kM33XWzZE 
 
2.Nauka i doskonalenie skoku w dal z miejsca. 
https://liblink.pl/fxIQFmzHKI 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
14.12.2020r.(poniedziałek) 

1.Temat : Piłka nożna -przygotowanie do strzału na bramkę – strzał prostym podbiciem. 
2.Temat : Piłka nożna -prowadzenie piłki nogą - zewnętrzną częścią stopy. 
 
Zapraszam do 4 spotkań z Panem Grzegorzem Lechowskim, który zademonstruje Wam kilka 
ćwiczeń z piłki nożnej. Można je wykonać w domu. Chłopaki z pewnością się ucieszą. 
Dziewczynki trochę mniej, ale proszę pamiętać, że piłka nożna jest uprawiana również przez 
kobiety. Organizowane są Mistrzostwa Świata Kobiet w piłce nożnej.  
A teraz zapraszam do przygody z piłką nożną: 
Temat:1.Przygotowanie do strzału na bramkę - strzał prostym podbiciem. 
https://liblink.pl/yqH4TDOdER 
Temat: 2 Prowadzenie piłki nogą - zewnętrzną częścią stopy. 
https://liblink.pl/KTw9TSqwpx 
 
16.12.2020r.(środa) 

1.Temat : Podstawowe ćwiczenia piłkarskie doskonalące prowadzenie piłki wewnętrzną 
częścią stopy. 
2.Temat : Podstawowe ćwiczenia piłkarskie doskonalące prowadzenie piłki prostym 
podbiciem. 
 
To już trzecie i czwarte spotkanie z Panem Grzegorzem.                                                                                  
 Dzisiaj będzie demonstrował ćwiczenia doskonalące prowadzenie piłki wewnętrzną częścią 
stopy oraz prostym podbiciem. 
Pamiętajcie o dokładnym wykonywaniu ćwiczeń. 
Napiszcie w wiadomościach do mnie jak udało się Wam wykonać ćwiczenia. 
Temat: Prowadzenie piłki wewnętrzną częścią stopy. 
https://liblink.pl/QC4OAcIsVd 
Temat: Prowadzenie piłki prostym podbiciem. 
https://liblink.pl/a9K2FJ1LiV 
………………………………………………………………………………………………….. 



21.12.2020r.(poniedziałek) 

1.Temat : Podstawowe ćwiczenia piłkarskie doskonalące prowadzenie piłki podeszwą. 
2.Temat : Ćwiczenia piłkarskie doskonalące prowadzenie piłki zewnętrzną częścią stopy 
ze zmianą tempa i kierunku biegu. 
 
Dzisiaj Pan Grzegorz zademonstruje Wam ćwiczenia związane z prowadzeniem piłki 
podeszwą oraz prowadzenie piłki zewnętrzną częścią stopy ze zmianą tempa i kierunku biegu. 
Postarajcie się wykonać te ćwiczenia i napiszcie do mnie. 
Za udział w dwóch dzisiejszych lekcjach - ostatnich w tym roku kalendarzowym otrzymanie 
plus. 
Temat 1 
https://liblink.pl/j8NyMi1zyK 
 
Temat 2 
https://liblink.pl/zxSrFxw5FD 
 
Pozdrawiam was serdecznie i życzę Zdrowego, Szczęśliwego Nowego Roku. 

 S. Szwarkowski – nauczyciel wychowania fizycznego 

 


