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1. Nasza gibkość. Pierwszym tematem w tym tygodniu jest zagadnienie gibkości ciała człowieka. 

Proszę zapoznać się z krótką prezentacją, dzięki której to zaznajomicie się z podstawowymi 

wiadomościami na temat tej zdolności motorycznej, a także poznacie metody jej kształtowania. 

2. Podstawowe ćwiczenia rozciągające, przygotowujące ciało do zwiększonej aktywności 

fizycznej. Moi drodzy w tym temacie proszę o wykonanie w miarę swoich możliwości ćwiczeń 

zawartych w wideo lekcji. Lekcja ta jest nawiązaniem do pierwszego tematu tego tygodnia, czyli 

gibkości. 

3. Aktywność fizyczna na śniegu – wyzwanie drugie. Moi drodzy to zadanie może wam dać 

ocenę bardzo dobry, warunki są dwa: 

1. Jak w poprzednim zadaniu z aktywności na śniegu trzeba wyjść na zewnątrz i udokumentować 

swoją aktywność fizyczną na śniegu (zabawa, jazda na nartach, sankach czy nawet spacer ze 

swoim psem też się liczy) – zdjęcie, film, notatka. 

2. Mieć wykonane, czyli wysłane do mnie wcześniejsze zadanie z aktywności, na śniegu które było 

dwa tygodnie temu. 

Każdy kto wykona to zadanie i ma wykonane poprzednie dostanie ocenę bardzo dobry z 

aktywności na śniegu. Uczniowie, którzy nie wykonali poprzedniego zadania, jeśli wykonają to 

zadanie to otrzymają + za aktywność podczas nauki zdalnej. 

Dodatkowy bonus!!! Jeśli do waszej aktywności fizycznej zachęcicie rodziców lub rodzeństwo 

dodatkowo otrzymacie + za zaangażowanie podczas nauki zdalnej.  

Zadanie będzie można odesłać tradycyjne w dzienniku poprzez moduł zadań domowych. 

4. Moja aktywność fizyczna przy użyciu ćwiczeń z obciążeniem własnego ciała. Ostatnim 

tematem w tym tygodniu jest przygotowany dla was zestaw ćwiczeń z obciążeniem własnego 

ciała. Proszę zapoznać się tym zestawem i wykonanie odpowiedniej ilości serii ćwiczeń która jest 

w nim zawarta. Ćwiczenia można wykonywać w dowolnej kolejności. 

 

Wszystkie materiały wideo i prezentacje są wysyłane każdemu uczniowi poprzez moduł 

„Wiadomości” w dzienniku elektronicznym. 

Uczniowie w trakcie pracy zdalnej powinni, uprawiać aktywność ruchową wykonując proste 

ćwiczenia w domu lub jego otoczeniu. 

Uczniowie powinni ćwiczyć dostosowując ćwiczenia, ilość powtórzeń do swoich możliwości i 

samopoczucia w danym dniu. 

Uczniowie wykonują ćwiczenia fizyczne zachowaniem zasad bezpieczeństwa i zaleceniem 

wykonywania ćwiczeń pod opieką osób dorosłych. 


