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1. Kształtowanie koordynacji ruchowej. Moi drodzy na pierwszej lekcji w tym tygodniu 

zajmiemy się koordynacją ruchową, bez wątpienia, jedną z najważniejszych cech motorycznych 

każdego człowieka. W tej wideo lekcji możecie poprzez proste ćwiczenia koordynacyjne 

popracować nad tą zdolnością. Ćwiczenia są tak dobrane, że możecie je wykonać bez problemu 

w warunkach domowych. 

2. Quiz sportowy. Moi drodzy drugim tematem tego tygodnia jest quiz sportowy w formie 

wykreślanki. Zadanie jest banalnie proste, wykreślanka ma ukrytych 9 haseł sportowych, znajdź 

tyle haseł, ile dasz radę odszukać. Zakreśl lub przekreśl wszystkie poprawne słowa jak na 

przykładzie i odeślij rozwiązanie w module zadania domowe.  

Dodatkowy bonus klasowy - gdy cała klasa wyśle zadanie, każdy jej uczeń otrzyma dodatkowy 

plus za aktywność. Jeśli myślicie o zdobyciu dodatkowego plusa to mobilizujemy się wzajemnie 

i na pewno się uda!!!! 

3. Dbam o swoją postawę ciała. Dzisiaj na pierwszej lekcji zajmiemy się tematem, który jest 

zarówno bardzo ważny, jak i niezwykle aktualny. Proszę was o uważnie zapoznanie się z treścią 

prezentacji dotyczącej wad postawy ciała. Chciałbym, abyście zwrócili szczególną uwagę na 

zalecenia, które wyraźnie przedstawiają co należy robić, aby wasza postawa ciała zapewniła wam 

zdrowy i sprawny kręgosłup. 

4. Ćwiczenia śródlekcyjne podczas nauki zdalnej. Druga lekcja to nawiązanie do lekcji 

poprzedniej. Moi drodzy, w tym temacie proszę o zapoznanie się z wideo lekcją, w której to 

poznacie zalecane ćwiczenia do wykonywania w przerwie między lekcjami, które pomogą wam 

utrzymać wasze ciało w odpowiedniej sprawności i w zdrowiu. 

 

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. 


