
Klasa 7 a – wychowanie fizyczne – chłopcy. 

 

26.05.2020  

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe z akcentem poprawy funkcjonalności układu 

krążeniowo–oddechowego oraz wzmacnianiem mięśni posturalnych ciała. 

         Aby przystąpić do realizacji tego zadania będzie wam potrzebny plecak ok. 2 kg lub 2 

butelki wody np. 1,5 litrowe lub 2 hantle (ciężarki) o wadze do 2 kg, bądź dwa inne 

obciążenia o podobnej wielkości i masie. 

Ćwiczenia są zawarte w poniższym linku na filmiku. Najpierw obejrzyjcie cały filmik, a 

potem zastanówcie się i zaplanujcie swój trening. W sumie jest siedem ćwiczeń. Każde 

ćwiczenie wykonujemy w trzech kolejno po sobie następujących seriach, po 10-12 powtórzeń 

w każdej serii lub tyle ile proponuje instruktor z filmiku. Odpoczynek pomiędzy jedną a drugą 

serią w każdym ćwiczeniu wynosi 10-15 sekund. Po skończeniu jednego ćwiczenia 

odpoczywamy dłużej – około 60 sekund. Potem podejmujemy kolejne ćwiczenie zachowując 

schemat trzech serii w każdym ćwiczeniu z odpoczynkiem pomiędzy seriami 10-15 sekund, 

natomiast pomiędzy kolejnymi ćwiczeniami robimy sobie 60 sekund przerwy, itd. Szóste 

ćwiczenie nazywa się podciąganiem australijskim. Jeśli nie macie odpowiednio mocnego i 

ciężkiego stołu lub biurka to sugeruję pominąć wykonanie tego ćwiczenia. 

https://youtu.be/XyRY7VZqIC4 

 

27.05.2020  

Temat: Ruletka ćwiczeń. 

https://wordwall.net/pl/resource/912518/wychowanie-fizyczne/ruletka-

%c4%87wicze%c5%84 

 

29.05.20 

Temat: Quiz wiedzy o sporcie 

https://youtu.be/XyRY7VZqIC4
https://wordwall.net/pl/resource/912518/wychowanie-fizyczne/ruletka-%c4%87wicze%c5%84
https://wordwall.net/pl/resource/912518/wychowanie-fizyczne/ruletka-%c4%87wicze%c5%84


https://wordwall.net/pl/resource/949932/wychowanie-fizyczne/quiz-wiedzy-o-sporcie 

 

19.05.20 

Temat: Edukacja prozdrowotna  

Zadania: Jakie produkty polecasz w diecie sportowca? 

 

02.06.20 

Temat: Kształtowanie siły mięśni brzucha w warunkach domowych  

Zadania: Obowiązkowa rozgrzewka przed treningiem  

Wykonaj 3 serie:  

Podpór przodem – uginanie nóg na przemian, prawe kolano do lewego łokcia, lewe kolano do 

prawego łokcia przez 15 sekund 

Plank – 15 sekund Plank boczny na lewej ręce przez 15 sekund  

Plank boczny na prawej ręce przez 15 sekund  

Leżenie tyłem – brzuszki przez 15 sekund, ręce na klatce piersiowej nogi ugięte w kolanach  

 

03.06.20 

Temat: Kształtowanie sprawności fizycznej w warunkach domowych  

Zadania: Obowiązkowa rozgrzewka przed treningiem  

Przysiady – 3 serie po 10-12 powtórzeń  

Wznosy bioder – 3 serie po 10-12 powtórzeń  

Pompki klasyczne 3 serie po 10-12 powtórzeń  

Wykroki w bok – 3 serie po 10-12 powtórzeń  

Przysiady w wykroku – 3 serie po 10-12 powtórzeń 

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/949932/wychowanie-fizyczne/quiz-wiedzy-o-sporcie


05.06.20 

Temat: Teoria sportu- quiz o tematyce sportowej.  

Zadanie: Odpowiedz na podane pytania-wybierz właściwą odpowiedź?  

1.Do czego się wrzuca piłkę w grze w golfa? a. dołka b. bramki c. kosza  

2. Bobslej to? a. sanki sportowe ze sterem i hamulcami b. rower górski c. samochód rajdowy  

3. Polski najsłynniejszy skoczek narciarski to? a. Bartłomiej Szotyński b. Adam Małysz c. 

Dariusz Michalczewski  

4. W którym roku Polska była mistrzem olimpijskim w piłce nożnej? a. 1968 b.1972 c. 1980 

5. W skład kombinacji norweskiej wchodzi? a. slalom narciarski b. bieg na nartach c. 

akrobacje narciarskie 


