
Tematyka lekcji Wychowania Fizycznego 26-30.04.2021 dla klas VII-VIII 

 

1. Ćwiczenia rozciągające, przygotowujące ciało do zwiększonej aktywności fizycznej. 

Pierwszym tematem tego tygodnia jest wideo lekcja z kolejnym zestawem ćwiczeń 

rozciągających. Jest to kontynuacja tematyki z którą już mieliście szansę się zapoznać. 

Pamiętajcie! Aktywnie ćwicząc robicie krok w kierunku zdrowia. 

 

2. Moje zachowania prozdrowotne - pozytywne aspekty regularnej aktywności na rowerze. 

Jazda na rowerze to idealna forma aktywności fizycznej. Ma ona wiele zalet: dbamy o siebie i o 

środowisko, a także jesteśmy trendy, bo jest to już nie tylko popularny sposób na rekreację, ale 

często codzienny środek komunikacji. Jeśli chodzi wam po głowie pytanie… Dlaczego warto 

częściej korzystać z przyjemnej a przede wszystkim prozdrowotnej jazdy rowerze? to odpowiedź 

znajdziecie zapoznając się z przygotowaną prezentacją dotyczącą tej lekcji.  

 

3. Ćwiczenia rozciągające jako forma codziennej aktywności fizycznej. W tej lekcji poznacie 

proste ćwiczenia rozciągające które mogą służyć jako wasza codzienna dawka aktywności 

fizycznej. Pamiętajcie, że regularne rozciąganie pomoże wam nie tylko zachować optymalną 

mobilność i zakres ruchów całego ciała, lecz również dzięki tym ćwiczeniom działacie 

zapobiegawczo przeciw różnego rodzaju urazom i kontuzjom. 

 

4. Przypomnienie techniki zagrywki w Siatkówce. Ostatni temat tego tygodnia dotyczy 

zagrywki (serwisu) w siatkówce. Jest ona jednym z najważniejszych elementów gry w piłce 

siatkowej, od której zaczyna się każda akcja. Dobre wykonanie tego elementu może skutkować 

zdobyciem bezpośredniego punktu a błędy w jego wykonaniu stratą. Z racji zbliżającego się 

powrotu do nauki stacjonarnej przypomnijcie sobie ten element techniki siatkarskiej poprzez 

uważne zapoznanie się prezentacją dotyczącą tego zagadnienia. 

 

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. 


