
Tematyka lekcji Wychowania Fizycznego 04-07.05.2021 dla klas VII-VIII 

1. Moje zachowania prozdrowotne – poznajemy korzyści wynikające z uprawiania Nordic 

Walking. Jest to obecnie jedna z najpopularniejszych form rekreacji. Największą zaletą tej formy 

aktywności fizycznej jest dostępność i brak ograniczeń – z powodzeniem mogą go uprawiać osoby 

w każdym wieku, bez względu na stan zdrowia i kondycję. Jakie zalety ma Nordic Walking i 

dlaczego warto zainteresować się tą formą aktywności? Na to pytanie i wiele innych uzyskacie 

odpowiedź zapoznając się z przygotowaną prezentacją dotyczącą tego tematu.  

2. Ćwiczenia wzmacniające siłę i elastyczność ciała. Dziewczyny w drugim temacie tygodnia 

bardzo proszę o wykonanie ćwiczeń zawartych w wideo lekcji, które zawierają zestaw ćwiczeń 

wzmacniających siłę i elastyczność ciała.  

Pamiętajcie! Regularna aktywność fizyczna to same korzyści zdrowotne dla waszego organizmu. 

Dzięki częstej aktywności fizycznej macie lepsze samopoczucie i stan zdrowia, lepszy humor i 

więcej energii każdego dnia a wasza kondycja i jakość snu ulega poprawie, dlatego trzymaj 

formę!  

3. Poznajemy nowoczesne formy ćwiczeń relaksacyjnych. Joga to zdecydowanie jedna z 

najbardziej relaksujących i bezpiecznych form aktywności fizycznej, która wpływa korzystnie na 

całe ciało. Moi Drodzy w tym temacie bardzo proszę o zapoznanie się z wideo lekcją 

przedstawiającą kilka prostych technik zawierających elementy Jogi dla początkujących.  

4. Zasady zdrowego odżywiania. Moi drodzy ostatni temat w tym tygodniu dotyczy edukacji 

zdrowotnej a dokładnie zajmiemy się zasadami zdrowego odżywiania. Od dawna wiadomo, że 

dbałość o właściwe, zdrowe odżywianie jest ważne nie tyko dla prawidłowego wzrastania, lecz 

również do utrzymania dobrego stanu zdrowia. Na tej lekcji wrócimy do Piramidy Zdrowego 

Żywienia i Aktywności Fizycznej dzieci i młodzieży, z którą mieliście okazję już zapoznać się na 

lekcji dwa tygodnie temu. Zwróćcie szczególną uwagę na fakty, że u jej podstawy znajdują się 

różne formy aktywności fizycznej, które są nieodzownym warunkiem zachowania pełnego 

zdrowia. Musicie wiedzieć, że niewłaściwy sposób odżywiania może również prowadzić także do 

takich problemów, jak: ograniczenie możliwości przyswajania wiedzy, przewlekłe zmęczenie 

oraz osłabienie koncentracji uwagi, dlatego po zapoznaniu się z treścią lekcji proszę zastanowić 

się nad pytaniem „Czy stosuję zasady zdrowego odżywiania zalecane dla dzieci i młodzieży? 

Jeśli zdasz sobie sprawę, że twoje żywienie odbiega od zasad zdrowego odżywiania to czas to 

zmienić.  

 

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. 


