
WYCHOWANIE FIZYCZNE 

Klasa VII a 

08-10.06.2020r. 

TEMAT 1:  Gry i zabawy terenowe. 

Rozgrzewka: 

1. Bieg truchtem (600-800 m). 

1. W truchcie, co trzeci krok wysoko unosimy kolano. 

2. W marszu krążymy ramionami naprzemianstronnie. 

3. Skip A, po czym przechodzimy do szybkiego biegu na dystansie 5-10 m. 

4. Z postawy w rozkroku wykonujemy skłony boczne z pogłębianiem. 

5. Z klęku prostego wykonujemy opady tułowia w tył. 

6. Na sygnał startujemy i jak najszybciej dobiegamy do mety oddalonej około 

10 m z następujących pozycji wyjściowych: postawa tyłem do kierunku 

biegu, siad prosty tyłem do kierunku biegu, klęk podparty przodem do 

kierunku biegu, leżenie przodem. 

7. Z truchtu co trzeci krok wyskakujemy w górę, sięgając ramionami jak 

najwyżej. 

Część główna: 

Do zabaw zaproś siostrę lub brata. 

Materiał filmowy: 

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

Część końcowa: 

1. Z postawy: luźny, głęboki skłon tułowia w dół i przejście do postawy przez 

stopniowe, kręg po kręgu wyprostowanie tułowia (3 razy). 

2. Powrót rytmicznym marszem lub truchtem do domu. 

 

TEMAT 2:  Doskonalenie techniki przekazywania pałeczki sztafetowej. 

 

Rozgrzewka: 

 Trucht 3 minuty  

 Skoki w przysiadzie  

 Rozciąganie stojąc i siedząc 

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


 Doskonalenie techniki startu niskiego. 

 Bieg na krótkim odcinku ze startu niskiego. 

 

Część główna: 

 Nauka przekazywania pałeczki sztafetowej od dołu: wyciągnięta do tyłu 

ręka odbierającego jest wyraźnie ugięta w stawie łokciowym, dłoń ułożona 

stroną grzbietową ku górze, kciuk i palec wskazujący szeroko rozwarte, 

podający pałeczkę sztafetową wkłada ją ruchem od dołu ku górze tak, aby 

odbierający mógł chwycić ją jak najbliżej dłoni podającego, 

 Nauka przekazywania pałeczki sztafetowej od góry: wyciągnięta do tyłu ku 

górze ręka odbierającego pałeczkę sztafetową jest prosta w stawie 

łokciowym, dłoń kończyny skierowana stroną grzbietową ku dołowi, kciuk 

i palec wskazujący szeroko rozwarte, podający wkłada pałeczkę sztafetową 

w dłoń odbierającego ruchem od góry tak, aby mógł on odebrać pałeczkę 

jak najdalej od dłoni podającego, 

 Przekazywanie pałeczki sztafetowej w truchcie. Uczniowie przekazują 

pałeczkę sztafetową w truchcie w parach. Biegną w odległości 1,5 m od 

siebie, po wykonaniu ćw. zmieniają się rolami. Zwracają uwagę na 

prawidłowe ustawienie i pracę rąk, 

 Przekazywanie pałeczki sztafetowej w pełnym biegu. Ćwiczenie polega 

na przekazaniu pałeczki sztafetowej w dużej szybkości. Przekazujący 

pałeczkę startuje (technika startu niskiego) na sygnał, zawodnik 

odbierający rusza. W momencie kiedy jego partner z pałeczką zbliża się. 

Zawodnicy muszą przekazać sobie pałeczkę w wyznaczonej strefie zmian. 

 

Część końcowa: 

 W marszu wdech powietrza z jednoczesnym wznosem ramion w górę, 

wydech, opuszczamy ramiona. 

Brzuszki 20 powtórzeń 

Materiał filmowy: 

https://www.youtube.com/watch?v=NytPDFSQ1J0 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NytPDFSQ1J0


TEMAT 3: Doskonalenie strzałów prostym podbiciem. 

1. Strzał prostym podbiciem jest stosowany przez zawodników podczas uderzeń 

z dalszej odległości. Charakteryzuje go duża siła uderzenia ale mniejsza precyzja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Wykonaj krótką rozgrzewkę z dowolną piłką. 

Materiał filmowy: 

https://www.youtube.com/watch?v=Hk_sm4MVaPY 

https://www.youtube.com/watch?v=Hk_sm4MVaPY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Wykonaj ćwiczenia doskonalące technikę uderzenia prostym podbiciem. 

Materiał: 

https://wychowaniefizyczne.net/nauka-uderzenia-prostym-podbiciem-czyli-

pilkarskie-abc/ 

 

 

https://wychowaniefizyczne.net/nauka-uderzenia-prostym-podbiciem-czyli-pilkarskie-abc/
https://wychowaniefizyczne.net/nauka-uderzenia-prostym-podbiciem-czyli-pilkarskie-abc/


4.Obejrzyj film nr 3 i spróbuj wykonać ćwiczenia żonglerki z dowolną piłką.  

Materiał filmowy: 

https://youtu.be/QDNOgplgFmU 


