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Klasy 7-8 Dziewczyny 18.05.2021 

1. Ćwiczenia z ciężarem własnego ciała. Dziewczyny w ramach pierwszej lekcji w tym 

tygodniu zapoznajcie się z lekcją wideo przedstawiającą proste ćwiczenia z wykorzystaniem 

ciężaru własnego ciała. Pamiętajcie każda porcja ćwiczeń fizycznych jest dobra dla zdrowia 

fizycznego i psychicznego. Nie chodzi o intensywność aktywności, lecz o sam fakt rozruszania 

swojego ciała, a jak sami widzicie ze względu na naukę zdalną spędzacie wiele godzin w pozycji 

siedzącej, dlatego każda porcja aktywności fizycznej jest dla was cenna.  

2. Aktywny i bierny wypoczynek. Druga lekcja dotyczy zagospodarowania waszego czasu 

wolnego. Z tej lekcji dowiecie się między innymi, kiedy wasz wypoczynek jest aktywny, a kiedy 

bierny. Po zapoznaniu się z lekcją proszę o udzielenie sobie odpowiedzi na pytanie: Jak spędzam 

swój czas wolny? aktywnie czy biernie? 

WF VII dziewczyny 21.05.2021 

1. Poznajemy ćwiczenia przeciwdziałające negatywnym skutkom siedzącego tryby życia. 

Dziewczyny w tym temacie proszę o zapoznanie się i zapamiętanie prostych ćwiczeń, które będą 

wam pomocne podczas gdy odczuwacie zmęczenie lub ból spowodowany nadmiernym trybem 

siedzącym czy to przy komputerze czy podczas innych sytuacji życiowych, gdy wasze ciało 

pozostaje w pozycji siedzącej przez dłuższy czas. Wykonywanie ćwiczeń zawartych w tej wideo 

lekcji na pewno was odpręży i przywróci koncentrację dlatego gdy tylko poczujecie, że gubicie 

skupienie, dopada was zmęczenie to jest to sygnał, że czas poświęcić parę minut na klika 

ćwiczeń, dzięki którym będziecie dalej mogły efektywnie uczyć się, odrabiać lekcje lub 

wykonywać inną pracę umysłową.  

2. Przypomnienie podstawowych uderzeń z Tenisa Stołowego. Druga lekcja dotyczy 

lubianego przez was Tenisa Stołowego. Proszę zapoznać się z przygotowaną prezentacją 

odnośnie techniki gry, gdyż na zajęciach stacjonarnych na pewno będziemy grać w Tenisa czy to 

na WF-ie lub SKS-ie więc przyda wam się troszkę nowej wiedzy z techniki gry. 

 

 

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. 


