
Drodzy Uczniowie!! 
 

Bardzo mi przykro, że nie możemy się widywać jak zawsze w szkole. Mimo tej niecodziennej 

sytuacji starajmy się, aby nasze życie wyglądało jak najbardziej normalnie. Dlatego też będziemy jako 

nauczyciele aktywizować Was zadaniami od nas oraz lekcjami online. 

 

Aktywność fizyczna wzmacnia odporność naszego organizmu. 

W okresie kwarantanny rozsądnie dobieraj towarzystwo do treningu, ćwiczeń. My spotkać się na żywo nie 

możemy, ale choć w ten minimalny sposób możemy zadbać o nasze zdrowie i dobre samopoczucie. 

 

Przed nami jeszcze hmmmm… kilka dni.  Tak długie siedzenie w domu chyba nikomu nie służy... 

Pamiętaj, zawsze jest wyjście z każdej sytuacji. Otwórz okno, złap głęboki oddech i weź sprawy w swoje 

ręce. Świetną alternatywą są ćwiczenia fizyczne ☺ 

 

Warto zadbać o formę fizyczna nawet w domu, a wiadomo lepsza forma fizyczna, to lepsza forma 

psychiczna!!!   Jakoś trzeba spalić te nagromadzone zapasy :) 

 

 
Wiem, że właśnie zaczynacie otrzymywać materiały do tzw. nauki zdalnej z innych przedmiotów.  

To się da zrobić, w taki czy inny sposób. Natomiast wychowanie fizyczne, to przedmiot nierozerwalnie 

związany z ruchem, więc tu sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana. 

Co kilka dni będziecie otrzymywali zestaw zadań do wykonania samodzielnego.  

Potraktujcie to proszę, jako pewien sposób na oderwanie się od pozycji siedzącej czy leżącej.  

Wiadomo cudów nie osiągniemy, ale to co proponuję na pewno się przyda… 

W końcu kiedyś z tych czterech ścian wyjdziemy.  

 

W takim razie na początek małe oderwanie w formie Wam znanej z lekcji wf  

 

 
Ćwiczenie nr 1 (mięśnie brzucha) 
 

 
 
 
Pamiętamy: 

1. Nogi zgięte w kolanach 
2. Stopy możemy ustabilizować wkładając pod szafę, biurko, itp. Można skorzystać z pomocy drugiej osoby lub 

tak jak na zdjęciu lub bez żadnej stabilizacji (tak jest najtrudniej) 
3. Tułów unosimy nie wyżej niż to jest pokazane na zdjęciu (człowiek w czarnej koszulce) 
4. W jednej serii wykonujemy 20—30 powtórzeń (w zależności od naszych możliwości) 

 
 
 
 
 
 



 
 

Ćwiczenie nr 2 (mięśnie grzbietu) 
 

 
 
Pamiętamy: 

1. Stopy ustabilizowane (można wykorzystać szafę, biurko lub skorzystać z pomocy innej osoby) 
2. Tułów unosimy nie wyżej niż to jest pokazane na zdjęciu 
3. W jednej serii wykonujemy 20—30 powtórzeń (w zależności od naszych możliwości) 

 
 
 

Ćwiczenie nr 3 (mięśnie obręczy barkowej) 
 

 
 
Pamiętamy: 

1. Plecy, biodra i nogi stanowią jedną linię 
2. Dłonie ustawiamy na szerokość barków lub nieco szerzej 
3. W jednej serii wykonujemy 8—12 powtórzeń (w zależności od naszych możliwości) 
4. Jeżeli mamy problem z wykonaniem ćwiczenia, możemy wykonać je w formie przedstawionej poniżej: 

 

 
 
Wykonujemy wszystkie trzy ćwiczenia a następnie cały zestaw powtarzamy jeszcze raz. Jeżeli nie sprawia to 
problemu i dobrze się czujemy, możemy wszystko powtórzyć trzy razy. 
Idealnie byłoby cały zestaw wykonać przed południem, a potem jeszcze raz wszystko po południu lub wieczorem. 



 
I jeszcze jedno -  zadbajcie przez chwilę o Wasz kręgosłup. Przyda się na wiele lat… 
To ćwiczenie zróbcie koniecznie na koniec: 
 

 
 

 

W razie pytań proszę pisać na mój adres: jozwik@pokrzywnica.pl 

Będzie mi miło jak napiszecie po wykonanych ćwiczeniach Wasze spostrzeżenia, uwagi, czy dajecie radę, 

jak się macie itp. itd. 

Trzymajcie się i dbajcie o siebie!!! 

Pozdrawiam Was serdecznie i życzę dużo zdrowia oraz spokoju DJ ☺ 
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