
Poniedziałek 30.03.2020r  kl. IV-VI

Domowa lekcja WF dla dzieci

RMF4RT Gladiators

https://www.youtube.com/watch?v=8MIm0r9_Y0A

Wtorek 31.03.  kl. VI  Środa 01.04. kl.  IV-V

Rozgrzewka:

-trucht w miejscu

-sprint w miejscu

-trucht w miejscu i krążenia ramion do przodu, do tyłu, naprzemiennie do przodu i do tyłu

- skłony w przód z pogłębianiem na 3

-pajacyki 10x

-przysiady 10x

- brzuszki 10x

- skręty tułowia w prawą i lewą stronę

-podpór przodem, wyrzuty nóg naprzemiennie do tyłu

- podskoki w miejscu dwa niskie a trzeci wysoki

Gry i zabawy:

1.Wyznacz linię startu i linię mety. Na linii startu ustaw 8 rzeczy np. piłkę, balon, książkę, butelkę itp.

Wykonanie zadania:

Z linii startu  przenieś po jednej rzeczy do linii mety przygotowane przedmioty cały czas biegnąc. 
Staraj się wykonać to zadanie w jak najkrótszym czasie.

2.Wyznacz linię startu, ustaw butelkę np. po wodzie w odległości wg uznania, następnie ustaw kilka 
różnej wielkości pojemniki w różnej odległości od siebie. Przygotuj także kilka papierowych kulek np. 
z gazet.

Wykonanie zabawy:

Z linii startu rzucaj papierową kulką w butelkę aż w nią trafisz, następnie przejdź do kolejnego 
wyznaczonego miejsca i rzucaj papierowymi kulkami do ustawionych pojemników.



3.Wyznacz linię startu i ustaw 3 butelki w różnej odległości od siebie na końcu połóż taśmę lub 
wstążkę.

Wykonanie zadania:

Z linii startu obunóż skacz do pierwszej butelki – utrudniając balon ustawiamy między kostkami, 
następnie zostawiamy balon obok butelki. Do kolejnej butelki skaczemy na prawej nodze, przy 
następnej zmiana nóg. Podchodzimy do taśmy i przeskakujemy obunóż przez nią raz z jednej a raz z 
drugiej strony.

4.Wyznacz linię startu, na środku ustaw hula-hop lub związaną taśmę (szarfę) i na końcu plastikową 
butelkę.

Wykonanie zadania:

Z linii startu przejdź do wyznaczonego miejsca cały czas odbijając balon nad głową, w wyznaczonym 
miejscu przełóż przez siebie hula-hop lub taśmę cały czas odbijając balon, następnie odbijając balon 
idziemy do ustawionej butelki, omijamy ją i wracamy do linii startu cały czas odbijając balon nad 
głową.

5.Wyznacz linię startu, ustaw plastikowe butelki w równych odległościach od siebie oraz bramkę.

Wykonanie zadania:

Z linii startu poprowadź piłkę po slalomie między butelkami i  oddaj strzał do bramki.

Wszystkie zabawy powtórz 2x.

Na zakończenie maszeruj w miejscu z równoczesnym wznosem ramion do góry i opuszczaniem w dół
pamiętając o głębokich oddechach.

 

Środa 01.04 kl. VI  Czwartek 02.04. kl. IV-V

Domowa lekcja WF dla dzieci # 2

RMF4RT Gladiators

https://www.youtube.com/watch?v=TNTALAbuX7M



Czwartek  02.04  kl. VI  Piątek 03.04  kl. IV-V

Rozgrzewka:

Każdy uczeń wykonuje rozgrzewkę wg  własnego uznania

1.Wykonaj 30  sekund do 1 minuty swobodnego biegu w miejscu tempem trucht.

2.Bieg w miejscu z wysokim unoszeniem kolan. Skip A – w miejscu 20 sekund.

3.Wykonaj 20 pajacyków.

4.Skakanie na skakance lub imitowanie przeskoków przez nią.

5.Brzuszki w leżeniu tyłem. Wykonaj 10x.

6.Brzuszki ze skrętem. Wykonaj 10x.

7.Podpór przodem – przetaczamy piłkę lub balon z prawej do lewej ręki.

8.Podpór przodem na przedramionach i stopach (napnij pośladki, brzuch kark i plecy) wytrzymaj 20 
sekund.

 Po każdym ćwiczeniu zrób krótką przerwę i przejdź do następnego. Wszystkie ćwiczenia powtórz 4x. 

Po wykonaniu wszystkich ćwiczeń przejdź do rozciągania poszczególnych partii mięśniowych.

Zadanie dla wszystkich uczniów:

Przygotuj zestaw ćwiczeń i lub gry i zabawy. Dowolna forma, może  to być filmik z ćwiczeniami z 
opisem bądź dokładny opis ćwiczeń i zabaw bądź inna forma wybrana przez ucznia.

Przygotowane pracę proszę przesyłać na e-maila bądź innej formie ustalonej wcześniej.

    lidka888887@wp.pl

mailto:lidka888887@wp.pl

