
Drogie Dzieci

Zachęcam Was do ćwiczeń i zabaw. 
Życzę miłej zabawy.

Wychowanie fizyczne 

Klasa 3 

7.04. (wtorek)
1. Ćwiczenia rozciągające 

 wykonujemy skłony do przodu (10), ➢
 skręty głową w prawo i lewo ➢
 skłony na boki  pajacyki (10)➢ ➢

  brzuszki (10)➢
2. Ćwiczenia z woreczkiem- Dzieci przekładają woreczek pod 
kolanami. Leżenie na plecach, przekładanie woreczka pod plecami
i nad brzuchem.
3. Ćwiczenia stóp:

 Dzieci stawiają stopę na woreczku i podnoszą go palcami stopy.➢
Ćwiczenie wykonują raz jedną, raz drugą stopą. 

 Siad prosty podparty, woreczek leży przy lewej stopie; dzieci ➢
chwytają ją palcami prawej stopy i przekładają ją kilka razy przez 
lewą nogę. Następnie ćwiczenie wykonują drugą nogą. 

 Rzut do celu - dzieci trafiają woreczkiem do celu, liczenie ilości➢
trafień 
4. Ćwiczenia uspakajające- - swobodna improwizacja ruchowa 
przy spokojnej muzyce.
5. Magiczne koło wklej link w przeglądarkę i wylosuj zestaw 
ćwiczeń 
https://wordwall.net/pl/resource/902400/zaj%c4%99cia-ruchowe 

https://wordwall.net/pl/resource/902400/zaj%C4%99cia-ruchowe


8.04. (środa)
1. Zabawy na świeżym powietrzu.

➢ rozgrzewka
➢ skłony (najlepiej na wyprostowanych nogach z prostymi 

plecami);
➢ krążenia: kostek, kolan, bioder, nadgarstków i szyi;
➢ przysiady oraz pajacyki.

2. Ćwiczenia w ogrodzie z piłką
➢ bieg z przekładaniem piłki wokół tułowia;

 bieg z przekładaniem piłki na przemian pod jedną i pod drugą 
nogą; 

➢ kozłowanie w biegu najpierw jedną, potem drugą ręką;
➢ dwutakt bez rzucania piłki;
➢ w marszu kozłowanie na przemian pod jedną i pod drugą 

nogą;
➢  rzuty (podania) i chwyty piłki odbitej o ścianę oburącz 

sprzed klatki piersiowej;
➢ opuszczania rąk do ziemi (na zmianę raz lewa, raz prawa);
➢ krążenia ramion (lewa, prawa, obie do przodu, do tyłu, na 

końcu krążenia obiema rękami w przeciwnych kierunkach);
➢ bieg tyłem;
➢ bieg skrzyżny (przeplatanka) lewym bokiem do kierunku 

biegu, następnie prawym; 
➢ podskoki z naprzemiennymi wymachami rąk w górę i 

unoszeniem kolan. 
3. Ćwiczenie w marszu: wyciągnięcie rąk do przodu i 
naprzemienne wymachy nogą z dotknięciem palcami stopy do 
dłoni (po 8 powtórzeń na nogę).

 bieg z przekładaniem piłki wokół tułowia; ➢
 bieg z przekładaniem piłki na przemian pod jedną i pod drugą ➢

nogą;
  kozłowanie w biegu najpierw jedną, potem drugą ręką; ➢

 dwutakt bez rzucania piłki; ➢



 w marszu kozłowanie na przemian pod jedną i pod drugą nogą; ➢
 rzuty (podania) i chwyty piłki odbitej o ścianę oburącz sprzed ➢

klatki piersiowej. 


