
Tematyka lekcji Wychowania Fizycznego 10-14.05.2021 dla klas VII-VIII 

 

1. Wykonujemy rozgrzewkę funkcjonalną. Moi drodzy pierwsza lekcja w tym tygodniu to 

lekcja wideo przedstawiającą przykładową rozgrzewkę funkcjonalną. Taka rozgrzewka 

przygotowuje stawy i ścięgna do konkretnych ruchów, poprawia motorykę, mobilność i 

koordynację, ma również za zadanie wzmocnić najważniejsze partie ciała. 

 

2. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, które zadbają o waszą sprawność fizyczną – zestaw 2. Moi 

drodzy w tym temacie macie do wykonania zestaw prostych 8 ćwiczeń. Miejscem tej lekcji są 

schody które zapewne każdy z was w domu ma. Przypuszczam, że niewielu z was zdaje sobie 

sprawę, że chodzenie po schodach może dbać o waszą formę fizyczną, dlatego proszę o 

wykonanie tego zestawu ćwiczeń który może śmiało służyć wam jako alternatywna forma 

aktywności fizycznej oraz uświadomi wam jak praktycznie zwykłe schody można zmienić w 

miejsce do prostego i ciekawego treningu.  

 

3. Omawiamy prawidłową technikę biegu. Moi drodzy już w przyszłym tygodniu wracamy 

szkoły, na początek poprzez nauczanie hybrydowe więc jeszcze nie w pełnym wymiarze, ale już 

będziemy się spotykać stacjonarnie w szkole, dlatego w tym tygodniu chciałbym powtórzyć 

temat prawidłowej techniki biegu. Temat bardzo ważny, gdyż podczas biegania często nie dbamy 

o prawidłową technikę i przez to możemy nabyć nieprawidłowych schematów ruchowych które 

mogą prowadzić np. do kontuzji lub urazów. Pamiętajcie! prawidłowa technika biegu, to szybszy, 

dynamiczniejszy i bardziej ekonomiczny bieg.  
 

4. Korzyści zdrowotne wynikające z regularnej aktywności ruchowej. Na zamknięcie 

tygodnia przygotowałem wam lekcję z edukacji zdrowotnej. Moi drodzy w tym temacie 

chciałbym wam zaznaczyć i zobrazować jak ważną rolę w naszym życiu codziennym pełni 

odpowiednia ilość aktywności ruchowej. Chciałbym alby każdy z was zdał sobie sprawę i był 

świadom, że wykonywanie regularnych ćwiczeń wykazuje korzystny wpływ na organizm, 

funkcjonowanie umysłu i jednocześnie zmniejsza ryzyko zapadalności na różne choroby. Z tej 

lekcji dowiecie się jak wiele jest korzyści z systematycznego uprawiania sportu i regularnej 

aktywności fizycznej. Po zapoznaniu się z lekcją bardzo proszę o udzielenie sobie odpowiedzi na 

pytanie: Czy dbam o siebie, o swoje zdrowie poprzez odpowiednią dawkę aktywności ruchowej 

na co dzień?  

 

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. 


