
Tematyka lekcji Wychowania Fizycznego 19-23.04.2021 dla klas VII-VIII 

 

1. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, które zadbają o waszą sprawność fizyczną. Moi drodzy w 

tym temacie macie do wykonania zestaw pięciu ćwiczeń, które dobrze znacie i do ich 

wykonania potrzeba tylko waszej chęci i niewielkiej przestrzeni w pokoju. Ćwiczenia są w 

formie dynamicznej piramidy, czyli na samym dole mamy małą ilość powtórzeń, która z 

każdym następnym ćwiczeniem ulega wzrostowi. Ilość powtórzeń każdego ćwiczenia jest 

bardzo ważna, dlatego proszę o sumienne ich wykonanie dzięki czemu sprawdzicie w jakiej 

jesteście formie. Ten ciekawy zestaw może śmiało służyć wam jako narzędzie do utrzymania 

odpowiedniej sprawności fizycznej. 

 

2. Zabawy koordynacyjne. Drugim tematem tygodnia jest wideo lekcja przedstawiająca 

ciekawe ćwiczenia koordynacyjne z akcentem na nogi. Dobór ćwiczeń oraz stopień trudności 

jest taki, że na pewno każdy sobie poradzi. Przypomnę wam tylko że koordynacja ruchowa, 

bez wątpienia, jest jedną z najważniejszych cech motorycznych. Jest bardzo złożoną 

zdolnością motoryczną, wiąże się ona z orientacją w przestrzeni, a także wpływa na nasze 

zachowanie, gdy tracimy równowagę. Kto ma bardzo dobry poziom koordynacji jest nie 

tylko szybki i zwinny, lecz również posiada odpowiednie czucie czasu i przestrzeni. Jego 

pamięć ruchowa pozwala mu odwzorować wzorce ruchowe o różnym stopniu trudności z 

dużą precyzją i wydajnością. 

 

3.  Konkurs wiedzy o dyscyplinach sportowych. Konkurs jest w formie testu, który zawiera 30 

pytań jednokrotnego wyboru. Za wykonanie testu i uzyskanie wymaganej ilości punktów 

można zdobyć trzy oceny: 5, +4 i 4. Doceniam każdy wasz wysiłek i wkład pracy, dlatego 

gdy ktoś z was wykona test poniżej przyjętej punktacji otrzyma + za aktywność. Myślę, że 

każdy z was stwierdzi, że warto spróbować swoich sił i sprawdzić swój poziom wiedzy, 

zwłaszcza gdy brak wykonania tego testu to minus za aktywność, który również będzie 

brany pod uwagę przy wystawianiu ocen końcowo-rocznych. 

 

4.  Omawiamy zasady zdrowego odżywania - piramida zdrowego żywienia. W ostatnim 

temacie tygodnia zajmiemy się edukacją zdrowotną, a dokładnie piramidą zdrowego 

żywienia dla dzieci i młodzieży. Z tej lekcji dowiecie się czym jest piramida zdrowego 

żywienia oraz jakie są podstawowe zasady zdrowego odżywiana dzieci i młodzieży. Proszę o 

wnikliwe zapoznanie się z tym tematem, gdyż znajomość zasad prawidłowego żywienia daje 

wam szanse na prawidłowy rozwój, sprawność intelektualną i fizyczną oraz na długie życie 

w zdrowiu. 

 

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. 


