
Tematyka lekcji Wychowania Fizycznego 22-26.02.2021 dla klas VII-VIII 

 

1. Trening z zestawem ćwiczeń interwałowych dla początkujących. Moi Drodzy pierwszym 

tematem w tym tygodniu jest wideo lekcja przedstawiająca prosty zestaw ćwiczeń jakie można 

wykonać w warunkach domowych. Ćwiczenia są w formie Tabaty czyli treningu interwałowego z 

którym mieliście już okazję się zapoznać w poprzednim półroczu. Przypomnę tylko że Tabata 

łączy w sobie ćwiczenia anaerobowe (ćwiczenia beztlenowe) i ćwiczenia aerobowe (ćwiczenia 

tlenowe), więc pozwala jednocześnie poprawić wydolność i wytrzymałość organizmu. Ćwiczenia 

te wpływają również korzystnie na metabolizm i samopoczucie co jest bardzo ważnym aspektem 

podczas trwającej nauki zdalnej. 

2. Radzenie sobie ze stresem. Ten temat jest również ważny dla was jak i każdego człowieka, 

dotyczy bowiem stresu – mechanizmów jego powstawania, a przede wszystkim sposobów 

skutecznego radzenia sobie z nim. Proszę zapoznać się z przygotowaną prezentacją i zapamiętać 

jak sobie radzić z nadmiernym stresem, gdyż jest to cenna wiedza w tych czasach gdzie stres jest 

praktycznie obecny w większym lub mniejszym wymiarze w życiu większości ludzi. 

3. Nauka prostego układu tanecznego z wykorzystaniem ćwiczeń koordynacyjno – 

ruchowych. Trzecim tematem w tym tygodniu jest koordynacja ruchowa a będziemy ją doskonalić 

przy użyciu prostego układu tanecznego. W tej wideo lekcji zapoznacie się z zestawem ćwiczeń w 

formie układu tanecznego które bez problemu można wykonać w domu. Liczę na to, że każdy 

spróbuje swoich sił z tym układem, i postaracie się wykonać zaproponowane w nim ćwiczenia.  

4. Moja aktywność fizyczna na świeżym powietrzu. Ostatni temat tygodnia to aktywność 

fizyczna na świeżym powietrzu. Jest to ważny temat, obok którego nie możecie przejść obojętnie, 

gdyż przez trwającą epidemię i naukę zdalną zaczynamy prowadzić siedzący tryb życia, co w 

połączeniu ze stresem, powoduje, że jesteśmy mniej sprawni fizycznie, przez co bardziej podatni 

na urazy i zachorowania, dlatego aktywność na świeżym powietrzu ma tak wiele zalet zarówno 

dla ciała jak i umysłu. Proszę o zapoznanie się z przygotowaną prezentacją, która mam nadzieję 

poszerzy wasze spektrum wiedzy odnośnie różnych form i zalet aktywności na świeżym powietrzu. 

 

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. 


