
 

 Zajęcia z wychowania fizycznego dla dziewcząt z klasy 8 a  
25.03.2020  
1. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha, proszę skorzystać z już wcześniej opracowanych 
przeze mnie i wysłanych do Was.  
2. Stretching – ćwiczenia rozciągające. Wykonujemy ćwiczenia rozciągające poszczególne partie 
mięśniowe.  
26.03.2020  
1.Ćwiczenia kształtujące z laskami  
Poćwicz samodzielnie w domu  
https://www.youtube.com/watch?v=d8c7AvayQRM 
27.03.2020  
1. Jak poprawnie wykonać ćwiczenia o nazwie:  
Burpees  
Squat  
Jumping Jacks  
Skip A, B, C  
2. Postaraj się wykonać każde z wyżej wymienionych ćwiczeń po kilka powtórzeń w 3/4 seriach. 
30.03.2020  
Wykonaj ćwiczenia samodzielnie w domu  
1.Gimnastyka korekcyjna "Trzymaj się prosto"  
https://www.youtube.com/watch?v=gLPfKxoSumY 
31.03.2020  
1. Rozgrzewka w warunkach domowych, wg inwencji własnej. Rodzaje rozgrzewki dostosowane 
do danej dyscypliny i warunków.  
2. Ćwiczenia kształtujące ogólną sprawność fizyczną ( przysiady, pompki, pajacyki, skrętoskłony, 
nożyce, skipy) proszę wykonać poszczególne ćwiczenia w seriach np. 4 serie x 20 powtórzeń.  
01.04.2020  
1. Edukacja prozdrowotna. Wpływ ćwiczeń fizycznych na nasze zdrowie.  
2. Wykonaj ćwiczenia rozwijające mięśnie klatki piersiowej, wykorzystaj przedmioty domowe np. 
butelki z wodą. Wykonaj maksymalną ilość powtórzeń w kilku seriach. Wykonaj ćwiczenia 
samodzielnie w domu  
02.04.2020 
1. Ćwiczenia relaksujące.  
Zestaw ćwiczeń odprężających ciało.  
https://www.youtube.com/watch?v=jNq9lwGR2vA  
03.04.2020  
1. Edukacja prozdrowotna. Różne rodzaje aktywnego spędzania czasu wolnego.  
2. Wykonaj trening obwodowy wykorzystując przedmioty codziennego użytku i ciężar własnego 
ciała.  
Definicja treningu obwodowego.  
06.04.2020  
Wykonaj trening samodzielnie w domu  
1. Trening mięśni brzucha - Turbo ABS na płaski brzuch  
https://www.youtube.com/watch?v=oYZDBg3dFtM 
07.04.2020  
1. Znajdź co kryje się pod podanymi nazwami;  
Front Plank  

https://www.youtube.com/watch?v=jNq9lwGR2vA


Side Plank  
Squat Jumps  
Push-ups  
Dumbbell Row  
2. Wykonaj powyższe ćwiczenia w 3 seriach po 20 powtórzeń, wykorzystaj butelki z wodą, 
wykonuj ćwiczenia na obydwie strony.  
08.04.2020  
1. Ćwiczenia z siatkówki w warunkach domowych.  
2. Utrwalamy przepisy gry z Siatkówki.  
10.04.2020  
1. Ćwiczenia równoważne, stabilizacyjne – znaczenie i ich wpływ na naszą postawę.  
2. Wykonaj kilka ćwiczeń równoważnych , pod koniec każdego postaraj się zamknąć oczy na kilka 
sekund. ( stanie na jednej nodze z drugą zgiętą i przyciągniętą jak najwyżej do klatki piersiowej, 
to samo z noga przyciągnięta do pośladka, przysiad na palcach, wykroki na jednej nodze, 
jaskółka, dla utrudnienia wykonaj ćwiczenia na miękkiej poduszce lub materacu) Każde ćwiczenie 
powtórz kilka razy na prawą i lewa nogę.  
Każde ćwiczenia można wykonywać cyklicznie , więcej lub mniej powtórzeń wg swoich 
możliwości.  
Pamiętaj o wykonywaniu rozgrzewki przed każdymi ćwiczeniami i rozciąganiu po ćwiczeniach.  
Linki przydatne do ćwiczeń :  
https://www.youtube.com/watch?v=E_L0JcYJE2g  
https://www.youtube.com/watch?v=YJVtJMIQmkU  
https://www.youtube.com/watch?v=qukt8d7Mpo0  
https://www.youtube.com/watch?v=zKKkwGyG_J4 
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