
Tematyka lekcji Wychowania Fizycznego 22-26.03.2021 dla klas VII-VIII 

 

1. Mobilizacja kręgosłupa. Moi Drodzy pierwszy temat w tym tygodniu to dalsza praca nad 

„zdrowiem” waszego kręgosłupa. W dzisiejszej wideo poznacie ćwiczenia mobilizujące oraz 

poprawiające stabilizację kręgosłupa. Jeśli ktoś z was odczuwa dyskomfort z powodu zbyt długiego 

siedzenia przed komputerem to ćwiczenia zawarte w tej lekcji sprawią, że na pewno poprawie 

ulegnie wasze samopoczucie. Pamiętajcie! Aktywnie ćwicząc robicie krok w kierunku zdrowia i 

zmniejszenia dolegliwości w tym przypadku w obrębie kręgosłupa. 

 

2. Poznajemy mięśnie brzucha – stabilizacja i równowaga. W drugiej lekcji zajmiemy się 

mięśniami brzucha, które przede wszystkim odpowiadają za ochronę narządów wewnętrznych oraz 

pełnią bardzo ważną funkcję stabilizacji kręgosłupa i całej sylwetki. Moi Drodzy zapoznajcie się 

proszę z przygotowaną prezentacją dotyczącą tego tematu.  

 

3. Ćwiczenia koordynacyjne w codziennej aktywności fizycznej. Trzecim tematem tego 

tygodnia powrót do ćwiczeń koordynacyjnych. W tym temacie proszę o zapoznanie się z drugą 

wideo lekcją przedstawiającą zestaw ćwiczeń, które poprawią waszą koordynację. Pozwólcie, że 

przypomnę wam znaczenie koordynacji ciała nie tylko w aktywności fizycznej, lecz również w 

życiu codziennym. Posiadanie przez was zdolności koordynacyjnych na co najmniej dobrym 

poziomie jest kluczowym elementem wszystkich ćwiczeń. Umiejętność płynnego i skutecznego 

wykonywania wzorców ruchowych wpływa nie tylko na osiągnięcia sportowe, ale także na 

codzienne czynności. Wykonywanie wszystkich ćwiczeń, prostych lub bardziej złożonych, 

potrzebuje jakiegoś stopnia koordynacji. Im będzie ona lepsza, tym mniej energii będziemy 

marnować na niepotrzebne ruchy. 

 

4. Ćwiczenia relaksacyjne. Ostatnim tematem w tym tygodniu jest relaksacja, bardzo ważny 

element w dobie nauki zdalnej. Ćwiczenia relaksacyjne pomogą wam w rozluźnieniu się i 

odprężeniu w czasie przerw między lekcjami lub pozwolą wam odpowiednio odpocząć po ciężkim 

dniu. Każdy z was powinien wprowadzić w harmonogram swojego dnia kilka ćwiczeń 

relaksacyjnych, które będą dobrym narzędziem do walki nie tylko ze stresem, ale również  z 

nadmiernym napięciem fizycznym mięśni. 

 

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. 


