
Zakres materiału w-f dla klasy 5a dziewczęta 

 

02.04.2020 (czwartek) 

Temat : Ćwiczenia wzmacniające mięśnie nóg 

Rozgrzewka 
  
1. Stań na podłodze w rozkroku. Wyskocz, aby twoje nogi i ręce były szeroko rozstawione. 
Skocz z powrotem do pozycji wyjściowej i powtórz ćwiczenie. 10x 
 
2. Stań w małym rozkroku. Biegaj w miejscu z wysokim unoszeniem kolan z jednoczesną 
pracą ramion. 3 x 20 sek. 
 
3 Stań w małym rozkroku. Wykonaj przysiad na pełnych stopach. 10x 
 
Ćwiczenia wzmacniające mm. nóg 

1. Stan na krawędzi stopnia. Można również użyć schodów lub ławki. Pozwól piecie zwisać 

swobodnie, stopy ustawione na szerokość bioder. Unieś piety, aż staniesz na palcach. Wróć 

do pozycji wyjściowej powtórz. 10x 

2. Pozycją wyjściową jest podpór przodem z opartymi rękami o łóżko następnie 

naprzemiennie dociągnij lewe kolano do prawego łokcia i na odwrót. Ćwiczenie wykonuj 

dynamicznie, postaraj się zrobić po 10x na nogę. 

3. Stań przodem w lekkim rozkroku, lewą / prawą nogą wykonaj wykrok i odepchnij się do 

tyłu. Powtórz ćwiczenie co najmniej 10x na jedną nogę. 

Rozciąganie 

1. Połóż się na plecach. Ugnij prawa nogę w kolanie i oprzyj o ziemie, lewa nogę złap pod 

kolanem, wyprostuj i wróć. Powtarzaj na obydwie strony 5x 

2. Kucnij i chwyć palcami buty. Następnie wyprostuj nogi trzymając się butów. Ponownie 

wróć do przysiadu.5x 

3. Stan w dużym rozkroku. Usiądź na jednej piecie, podczas gdy druga noga zostanie 

wyprostowana. Trzymaj proste plecy, kolano na zewnątrz. W przysiadzie na jednej nodze 

palce nóg obróć ku górze, aby umożliwić zejście do głębszej pozycji. Po 5x na stronę 

 

03.04.2020 (piątek) 

Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie ramion 

Rozgrzewka 
1. Zrób duży krok do przodu lewą nogą, lekko ugnij nogę w kolanie, podnieś prawą rękę do 

góry. Przeskakuj nogami z jednoczesną pracą ramion. Tak aby twoje lewe ramię podążało 

za prawą nogą, a prawa ręka podążała za lewą nogą. 10x 

2. Stan na podłodze w rozkroku. Wyskocz, aby twoje nogi i ręce były szeroko rozstawione. 

Skocz z powrotem do pozycji wyjściowej i powtórz ćwiczenie. 10x 

3. Stojąc w pozycji wyjściowej wykonujemy: obustronne krążenia ramion w przód 10x 
                                                    obustronne krążenia ramion w tył 10x 



Ćwiczenia wzmacniające mm. ramion 

1. Oprzyj się na dłoniach i stopach, utrzymując ciało proste i sztywne. połóż dłonie szerzej 

niż barki, staraj się aby łokcie pracowały w dół. Opuść górna cześć ciała w kierunku podłogi, 

a następnie wyprostuj ramiona, utrzymaj prosta sylwetkę. (POMPKI) 

 Dla osób, które nie są wstanie robić poprawnych ugięć ramion - progresja:- uginanie ramion 

w podporze przodem na kolanach- bardzo powolne opuszczanie sylwetki- uginanie ramion 

na podwyższeniu. 

2. Hantle z powodzeniem można zastąpić małymi butelkami z wodą.(0,5 litr)  

Nogi powinny być ugięte w kolanach, stopy rozstawione na szerokość bioder. Tułów należy 

pochylić do przodu, zachowując wyprostowane plecy. Ręce z hantlami w dłoniach (palce 

skierowane do środka) swobodnie zwisają nad powierzchnią podłoża. Zginamy łokcie, 

unosząc dłonie z hantlami. Następnie podnosimy ręce do tyłu, zatrzymując na kilka sekund, 

gdy znajdą się na poziomie bioder. Wracamy do pozycji wyjściowej. To ćwiczenie 

powtarzamy 10x. 

3. Stopy rozstawiamy na szerokość ramion. Ręce z hantlami w dłoniach opuszczamy wzdłuż 

tułowia. Następnie proste w łokciach ręce należy powoli unosić przed siebie do momentu, 

gdy będą stanowić linię równoległą do podłogi.10x 

Rozciąganie 

1. połóż się na boku, nogi ugięte w kolanach. Obracaj górna cześć ciała, staraj się położyć 

cale plecy na ziemi, patrz za ręka. Wróć i powtórz ćwiczenie  

2. Stan plecami do ściany. Zegnij łokcie i oprzyj przedramiona o ścianę, dłońmi skierowanymi 

w stronę ściany .Przesuń ramiona w górę nad głowę, aż będą w pełni rozciągnięte. Opuść je 

z powrotem do pozycji wyjściowej, ściągnij łopatki. 

06.04.2020 (poniedziałek) 

Temat: Ćwiczenia wzmacniające mm. grzbietu i pośladków 

Rozgrzewka 
1. Stań na podłodze w rozkroku. Wyskocz, aby twoje nogi i ręce były szeroko rozstawione. 

Skocz z powrotem do pozycji wyjściowej i powtórz ćwiczenie. 10x PAJACYKI 

2. Stań w małym rozkroku. Biegaj w miejscu z wysokim unoszeniem kolan z jednoczesną 

pracą ramion.3x20 sek. 

3. Zrób skłon, zaokrąglij brzuch i plecy, powoli poprowadź ręce do przodu do pozycji podpór 

przodem. Podążaj za stopami, wykonując małe kroki, aż dojdziesz do pozycji wyjściowej. 

Ćwiczenia wzmacniające mm. grzbietu i pośladków 

1. Połóż się twarzą w dół z rękami pod głowa. Ściśnij pośladki, napnij mięsnie pleców i unieś 

górna cześć ciała z podłogi. Przesuń ręce do przodu i do tylu nad głowę, trzymając pozycje. 

Opuść ponownie górna cześć ciała i powtórz ćwiczenie.10x 

2. Połóż się na plecach, jedna noga zgięta, druga noga wyprostowana pod katem około 45 

stopni. Ramiona wzdłuż ciała. Napnij mięsnie pośladków i ud oraz unieś miednice i dolna 

cześć pleców z podłoża. Utrzymaj pozycje przez 3-5 sekund. Wróć do pozycji początkowej. 

Powtórz na druga nogę.5x na nogę 



3. Pozycja podpór przodem. Trzymaj mięsnie brzucha i plecy prosto, ciągnij kolano w 

kierunku łokcia. Wróć do pozycji wyjściowej .Dynamicznie pracuj nogami nad ziemia 10x na 

nogę 

Rozciąganie 

1. Klęk podparty. Zaokrąglij plecy, patrząc w kierunku pępka, utrzymuj pozycje przez 4-5 

sekund. Podnieś głowę, patrz w górę, przytrzymaj przez 4-5 sekund, odpocznij przez 4-5 

sekund KOCI GRZBIET 

07.04.2020 (wtorek ) 

Temat : Ćwiczenia cardio i  stabilizacja   

1. Stan na podłodze w rozkroku. Wyskocz, aby twoje nogi i ręce były szeroko rozstawione. 

Skocz z powrotem do pozycji wyjściowej i powtórz ćwiczenie 10x 

2. Pozycja na czworakach, plecy proste, stopy na skarpetkach lub ściereczkach. Przesuwaj, 

wspinaj się jednocześnie prawa ręka i lewa stopa do przodu, utrzymaj kat prosty miedzy 

udem a podudziem.5x na każdą stronę 

3. Połóż dłonie na podłodze, a pięty np. na skarpetkach, lub ściereczkach(potrzebna podłoga 

bez dywanu;-). Podnieś biodra i oprzyj się na dłoniach. Ramiona są lekko zgięte. Spójrz w 

górę z neutralna pozycja głowy. Czołgaj się teraz po ziemi, z biodrami nad ziemia. Pracuj na 

odcinku od 2-4 m. Przodem i tyłem. 5x na każdą stronę 

4. Pozycja podpór przodem. Trzymaj mięsnie brzucha i plecy prosto, ciągnij kolano w 

kierunku łokcia. Wróć do pozycji wyjściowej. Dynamicznie pracuj nogami nad ziemia.10 x na 

stronę 

5. Plank – w podporze wykonaj tak zwaną „deskę”. Ciało ułożone na łokciach w linii prostej, 

szczególną uwagę zwróć na odcinek lędźwiowy, aby go nie pogłębiać, oraz na pośladki i 

brzuch (mocno napięty), staraj się przytrzymać tę pozycję – 15-30 sekund. 

6. Ustaw pozycję w klęku podpartym. Trzymając ciało w jednej linii unieś lewą rękę i prawą 

nogę do góry. Napnij mocno wszystkie mięśnie, przytrzymaj 20 sekund i zmień strony – 

prawa ręka i lewa noga 

7. Połóż się na plecach z całymi stopami na podłodze i ramionami wzdłuż ciała. Utwórz 

pozycję mostka, „spłaszcz” brzuch, przechyl miednicę do tyłu i naprzemiennie podnoś stopy 

około 10 cm od podłogi, utrzymuj 3-5sek. 

8. Stań na jednej nodze. Pochyl górną część ciała do przodu, a drugą nogę przesunąć do 

tyłu. Zatrzymaj ruch, gdy twoje ciało będzie w linii prostej. Rozciągnij ręce w kierunku 

podłogi. Następnie wróć do pozycji stojącej i unieś kolano, aż biodro znajdzie się pod kątem 

90 stopni. Przesuń ręce w górę do sufitu. Powoli wróć do pozycji wyjściowej 

 

08.04.2020 (środa) 

Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha 

Rozgrzewka 
 
1. Stań na podłodze w rozkroku. Wyskocz, aby twoje nogi i ręce były szeroko rozstawione. 
Skocz z powrotem do pozycji wyjściowej i powtórz ćwiczenie. 10x 
 



2. Zrób duży krok do przodu lewą nogą, lekko ugnij nogę w kolanie, podnieś prawą rękę do 
góry. Przeskakuj nogami z jednoczesną pracą ramion. Tak aby twoje lewe ramię podążało 
za prawą nogą, a prawa ręka podążała za lewą nogą. 10x 
 
3. Stań z ramionami na boku. Przeskakuj z nogi na nogę do boku, utrzymuj równowagę. 10x 
 
Ćwiczenia wzmacniające mm. brzucha 

1.Połoz się na plecach z biodrami i kolanami zgiętymi pod katem 90 stopni, prostymi rękami 

nad klatka piersiowa. Aktywuj dolna i głębsza cześć mięśni brzucha, pociągnij pępek do 

środka, tworząc „płaski brzuch”. Jednocześnie opuść jedno ramie do tylu nad głowę i 

przeciwna nogę do podłogi.10x 

2. Deska przodem: opierając się na przedramionach i stopach (twarzą do maty), utrzymaj 

pozycję prostych pleców i miednicy w tyłopochyleniu. Oddech musi być powolny i 

kontrolowany, a brzuch wciągnięty, aby pobudzić do pracy mięsień poprzeczny. 3 x 30 sek. 

3. Unoszenie klatki piersiowej ze skrętem: połóż się na ziemi z dłońmi za głową, aby 

odciążyć kark. Odklej łopatkę od podłogi, a na następnie wróć do pozycji wyjściowej. 10x 

Rozciąganie 

1. Połóż się na brzuchu z prostymi nogami i ramionami skierowanymi do boku. Podnieś 

prawą nogę i przesuń stopę w kierunku lewej dłoni, trzymając ręce i klatkę piersiową na 

podłodze. Powoduje to wyprost bioder i rotację kręgosłupa. Zwiększ rozciągliwość, sięgając 

stopą w kierunku dłoni. Wróć do pozycji wyjściowej w kontrolowany sposób i powtórz w 

drugą stroną. 

2. Klęk podparty. Zaokrąglij plecy, patrząc w kierunku pępka, utrzymuj pozycje przez 4-5 

sekund. Podnieś głowę, patrz w górę, przytrzymaj przez 4-5 sekund, odpocznij przez 4-5 

sekund. 

3. Połóż się na brzuchu, dłonie oprzyj na podłodze, na wysokości klatki piersiowej. Wyprostuj 

ręce w łokciach i oderwij tułów od podłogi. Wyciągnij głowę w górę i przytrzymaj taką pozycję 

przez 10 sekund. Połóż się z powrotem na macie i po chwili powtórz ćwiczenie. Pamiętaj aby 

oddychać spokojnie i nie wstrzymywać powietrza.  

 


