
Tematyka zajęć z wychowania fizycznego - okres od 01.03 do 14.03.2021r. 
 

 01.03.2021r.( poniedziałek) 
 
Na dzisiaj proponuję Wam 2 spotkania z Panią Kingą (portal e-wych.fiz.), które pozwolą 
Wam odciążyć kręgosłup i biodra w czasie nauki zdalnej. Zaproście do wspólnych ćwiczeń 
Rodziców. 
1.Temat: Mobilizacja kręgosłupa z wykorzystaniem kanapy. 
                    https://liblink.pl/wEb2f0OGpw 
 
Opis lekcji:  Ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem kanapy przeciwdziałające 
negatywnym skutkom długotrwałego siedzenia przy komputerze. 
 
2.Temat: Mobilizacja bioder. 
                  https://liblink.pl/dsn9sI6nMX 
 
Opis lekcji: Ćwiczenia ogólnorozwojowe przeciwdziałające negatywnym skutkom 
długotrwałego siedzenia przy komputerze. 
 
Zapraszam we środę  (03.03.2021r.)  na spotkanie online. 
…………………………………………………………………………………………………...
03.03.2021r.( środa) 
 
 Od  dzisiaj rozpoczynamy spotkania z Panem Łukaszem Biryckim, który zademonstruje 
Wam w czasie 7 spotkań elementy przygotowujące Was do samodzielnego przeprowadzenia 
Testu K. Zuchory. W załączniku  w dzienniku elektronicznym przesyłam Wam opis tego 
testu. 
 
1. Temat:  Przygotowanie do lepszego wykonania Testu Zuchory.  Część 1: Szybkość. 
                      https://liblink.pl/PyyHrq7BNu 
 
Opis lekcji: Omówienie pierwszego elementu testu Zuchory. Ćwiczenia rozciągające mięśnie 
zginaczy biodra dzięki którym uczeń będzie mógł lepiej wykonać ten element testu. Trening 
właściwy szybkości uczeń będzie mógł wykonać w warunkach innych niż domowe. 
 
2. Temat: Przygotowanie do lepszego wykonania Testu Zuchory. Część 2: Skoczność. 
                     https://liblink.pl/nnAL38R5Bj 
 
Opis lekcji: Omówienie drugiego elementu testu Zuchory. Rady, dzięki którym uczeń będzie 
mógł lepiej wykonać ten element testu. 
…………………………………………………………………………………………………...
08.03.2021r.( poniedziałek) 

Na początku nowego tygodnia pracy przypominam o konieczności systematycznego 
otwierania linków do filmów na stronie e-wych.fiz. w domu.  
 
1. Temat: Przygotowanie do lepszego wykonania Testu Zuchory.  Gibkość. 
                 https://liblink.pl/ScbNsWxRiQ 
 
Opis lekcji: Omówienie czwartego elementu testu Zuchory. Rady, dzięki którym uczeń będzie 
mógł lepiej wykonać ten element testu. 
 
2. Temat: Przygotowanie do lepszego wykonania Testu Zuchory. Wytrzymałość. 
                  https://liblink.pl/8U0wFXJszB 
 
Opis lekcji: Omówienie piątego elementu testu Zuchory. Rady, dzięki którym uczeń będzie 
mógł lepiej wykonać ten element testu. 
 
 



 
10.03.2021r.( środa) 
 
1. Temat: Przygotowanie do lepszego wykonania Testu Zuchory.  Siła ramion. 
                 https://liblink.pl/otieph1QAN 

 Opis lekcji:  Omówienie trzeciego elementu testu Zuchory. Rady, dzięki którym uczeń będzie 
mógł lepiej wykonać ten element testu. 

2.Temat: Przygotowanie do lepszego wykonania Testu Zuchory; mięśnie brzucha. 
                https://liblink.pl/zRIwf8YtwD 

Opis lekcji: Omówienie szóstego elementu testu Zuchory. Rady, dzięki którym uczeń będzie 
mógł lepiej wykonać ten element testu. 

 
 


