
Tematyka zajęć z wychowania fizycznego - okres od 15.03 do 11.04.2021r. 
 

 15.03.2021r.( poniedziałek) 
 
W dniu dzisiejszym proszę wykonać ćwiczenia razem z Panią Kingą  i napisać do mnie jak 
udało się Wam wykonać ćwiczenia. 

1.Temat: Ćwiczenia w czasie przerwy w nauce, pracy. 
                https://liblink.pl/8p6CGR7Iyl 
 
Opis lekcji:  Ćwiczenia przeciwdziałające negatywnym skutkom siedzącego tryby życia. 

2.Temat: Ćwiczenia wzmacniające siłę i elastyczność ciała. 
                    https://liblink.pl/AuyFDLXu0T 
 
Opis lekcji: Zestaw ćwiczeń wzmacniający siłę i elastyczność ciała. 
 
Zapraszam we środę  (17.03.2021r.)  na spotkanie online , które poświęcimy omówieniu 
 poprawnego wykonania testu K. Zuchory.  
…………………………………………………………………………………………………...
17.03.2021r.( środa) 
 
Dziękuję wszystkim za udział w spotkaniu online w dniu dzisiejszym. Mam nadzieję, że 
przekazane informacje uporządkują naszą współpracę. Bardzo mi zależy na dobrym Waszym 
samopoczuciu i fajnych, satysfakcjonujących Was ocenach z wychowania fizycznego. 
 
 Od dzisiaj rozpoczynamy 9 spotkań z Panią Anną Deja, która zademonstruje wam ćwiczenia 
Animal Flow. 
Zachęcam do wspólnych ćwiczeń z Rodzicami. 
 
1. Temat: Czym jest Animal Flow? 
                  https://liblink.pl/Ntlt4xIEAI 
 
Opis lekcji: Wyjaśnienie czym jest Animal Flow - wiele form ruchu złączone w jedną, 
przyczyniające się do poprawy mobilności, siły, wytrzymałości i koordynacji. 
 
2. Temat: Pozycja pierwsza: małpa (ape) Frakcja 1 
                  https://liblink.pl/BK7HKopSP7 
 
Opis lekcji: Podstawowa pozycja w Animal Flow (pozycja małpy). Otwieranie klatki 
piersiowej, mobilizacje kręgosłupa, wzmacnanie kończyn dolnych. Odwracanie nawykowego 
zamykania klatki piersiowej. 
…………………………………………………………………………………………………...
22.03.2021r.( poniedziałek) 

Dzisiaj kolejne dwa spotkania z Panią Anną Deja. 
 
1. Temat: Rozładowanie fali - Animal Flow. 
                 https://liblink.pl/XmCV9sD3M6 
 
Opis lekcji: Mobilizacja kręgosłupa. Symetria ciała. Wzmacnianie mięśni posturalnych. 
 
2. Temat: Pozycja kraba. 
                 https://liblink.pl/weNICozhzQ 
 
Opis lekcji: Uaktywnienie dwóch półkul mózgowych. Podstawowa pozycja w Animal Flow 
(pozycja kraba). Wzmacnianie prostowników ciała. 
 



Po otwarciu linków i wykonanie ćwiczeń prześlijcie wiadomość do mnie na portalu                           
e-wych.fiz. Lekcje WF w domu. 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
24.03.2021r.( środa) 
 
Witam na kolejnych spotkaniach z Panią Anną. 
 
Proszę otworzyć linki i wykonać dokładnie ćwiczenia. 
Do wspólnych ćwiczeń zaproście Rodziców. 
 
1. Temat: Specyficzne formy stretchingowe. Uaktywnienie kręgosłupa. 
                 https://liblink.pl/2kN0pKjRXu 

 Opis lekcji: Uaktywnienie kręgosłupa. Mobilizacja. Praca nad symetrią w tonusie 
mięśniowym. Izometria. 

2.Temat: Pozycja przemieszczającego się kraba. 
                 https://liblink.pl/u6YdbPCImx 

Opis lekcji: Uaktywnienie dwóch półkul mózgowych. Koordynacja. Wzmacnianie obręczy 
barkowej. Wzmacnianie mięśni posturalnych. Odciążenie kręgosłupa. 

…………………………………………………………………………………………………... 

29.03.2021r.( poniedziałek) 

W dniu dzisiejszym po raz siódmy i ósmy spotkacie się z panią Anną. 
 
1. Temat: Pozycja druga: bestia. 
                 https://liblink.pl/HIIDO86XlV 

 Opis lekcji: Podstawowa pozycja w Animal Flow (pozycja bestii). Odciążanie kręgosłupa, 
wzmacnianie kończyn. Uaktywnienie dwóch półkul mózgowych.  

2. Temat: Pozycja przemieszczającej się bestii. 
                  https://liblink.pl/3BKPK1brKC 

 Opis lekcji: Uaktywnienie dwóch półkul mózgowych. Koordynacja wzrokowo-ruchowa. 
Odwracanie konsekwencji płynących z siedzącego trybu życia. Wzmacnianie gorsetu 
mięśniowego. Odciążanie kręgosłupa, symetryczna praca na mięśniach posturalnych. 

Zapraszam w dniu 07.04.2021r. (środa) na spotkanie online. 
Temat spotkania - wycieczka w Pieniny. 
 
Przypominam, że  dzisiaj jest ostatni dzień nauki szkolnej przed przerwą świąteczną. 
 
Życzę Wszystkim Uczniom Klasy Czwartej Zdrowych Świąt Wielkanocnych. 
Moje życzenia przekażcie najbliższym. 
…………………………………………………………………………………………………... 

W dniach od 30.03.2021r. do 06.04.2021r. zajęcia lekcyjne nie odbyły się ( Dni wolne 
ustalone przez Radę Pedagogiczną przy ZSP w Kadczy, wiosenna przerwa świąteczna – 
zgodnie z kalendarzem organizacji roku szkolnego 2020/2021 ustalonym przez MEN.   

…………………………………………………………………………………………………... 

 
 



 
07.04.2021r.( środa) 
 

Witam Was po przerwie świątecznej. 
 
1. Temat: Zasady organizacji wycieczek pieszych. Wirtualna wycieczka na Trzy Korony. 
 
Po wirtualnej wycieczce na Trzy Korony zapraszam Was na dwa ostatnie spotkania z Panią 
Anną. 
W pierwszym filmie (jest to powtórka) Pani Anna przypomni Wam pozycję małpy.  
https://liblink.pl/6Xf0lBMG48 
 
2. Temat: Pozycja przemieszczającej się małpy 
                  https://liblink.pl/dOGeiXl9AI            

 Opis lekcji: Uaktywnienie dwóch półkul mózgowych. Wzmacnianie obręczy barkowej. 
Przygotowanie do stania na rękach. Przejście z dynamiki do statyki. Koordynacja wzrokowo-
ruchowa. 

…………………………………………………………………………………………………... 

 


