
WYCHOWANIE FIZYCZNE 15.04.2020r. – 24.04.2020r. 

Drodzy Uczniowie!  

 

 Z uwagi na zaistniałą sytuację mamy ograniczone możliwości realizowania programu  

z wychowania fizycznego. Od dzisiaj będziemy proponowali Wam materiały z zakresu w-f 

dotyczące: 

- rozwoju fizycznego i sprawności - np.: co to są zdolności motoryczne, co to jest tętno; 

- aktywności ruchowej - np. przepisy gier sportowych, propozycje różnych form aktywności 

ruchowych;  

- bezpieczeństwa w aktywności fizycznej - np.: regulaminy obiektów sportowych; 

- edukacji zdrowotnej – np.: co to jest aktywność fizyczna i jakie ma znaczenie dla zdrowia, 

na czym polega zdrowe odżywianie.  

 Wszystkie zadania z WF są dla osób chętnych. Jeśli masz czas i chęć, zrób je,  

a odpowiedź wyślij na e-maila nauczyciela, który Cię uczy: 

 

Rafał Baczewski (r.baczewski84@gmail.com) 

Barbara Biała (babra@wp.pl) 

Anna Brzozowska (anulka196602@wp.pl) 

Łukasz Fiedorczuk (fiedorczukl89@interia.pl) 

Renata Jaroszewicz (renata01@onet.eu) 

Andrzej Kamianowski (kamianowski.a65@gmail.com) 

Beata Kulesza (eska20@o2.pl) 

 

Zostaniesz nagrodzony ,,+" (3 plusy=5), lub oceną bdb, jeśli zadanie jest bardziej 

rozbudowane. Nie ma ograniczeń czasowych na wykonanie zadania tzn. możesz odpowiedzi 

przesyłać nawet po tygodniu, czy dwóch od zamieszczenia danego tematu, a nawet po 

powrocie do szkoły przekazać nauczycielowi odpowiedzi na kartce. Wiemy, że masz bardzo 

dużo pracy z innymi przedmiotami, dlatego nie chcemy obciążać Cię „wuefem”. Prosimy 

jednak, abyś codziennie ćwiczył (chociaż kilka ćwiczeń). Rób sobie przerwy w czasie pracy 

przy komputerze  

i dbaj o siebie.  

 

Temat: Na czym polega zdrowe odżywianie? 

 Zapraszam do obejrzenia prezentacji, która w prosty i zrozumiały sposób tłumaczy 

nam jak zdrowo się odżywiać. Wierzę, że bez  problemu odpowiecie na postawione przeze 

mnie pytania. Swoją wiedzą podzielicie się po powrocie do szkoły. 

1. Co to jest porcja żywności? 

2. Jak odmierzamy porcje jedzenia? 

3. Dlaczego odpowiednie porcje są tak ważne dla naszego organizmu? 
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https://padlet-

uploads.storage.googleapis.com/491976241/166c60b3a9a9233950d90f16561f8a63/EZ_WF__Zdrowi

e_w_porcji.pdf 

 

Temat: Piramida zdrowego żywienia. 

 

 Dzisiaj zapoznamy się z piramidą zdrowego żywienia. Piramida to zasady zdrowego 

odżywiania przedstawione graficznie. Zapraszamy Was do obejrzenia filmu pt.: " Przygody 

Oli i Stasia - zbilansowana dieta dziecka". Po obejrzeniu filmu spróbujcie odpowiedzieć na 

pytania zawarte w filmie. 

https://www.youtube.com/watch?v=ltr6xhuHvO4&t=26s 

 

Temat: Jaka jest Twoja ulubiona aktywność ruchowa? 

 To, że uwielbiacie ćwiczyć, już wiemy. Dzięki aktywności ruchowej jesteście weselsi  

i macie więcej pozytywnej energii. Aktywność ruchowa to bardzo ważna rzecz. A jeszcze  

w obecnej sytuacji, kiedy musimy siedzieć w domu, trzeba o niej pamiętać. Specjalnie dla 

Was: PIRAMIDA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ! Przedstawiamy ją w prezentacji. 

Odpowiedzi na pytanie udzielicie w szkole. 

https://padlet-

uploads.storage.googleapis.com/490780358/d30f8e91d490c24f3070c185edab17e3/Prezentacja____

Aktywnos_c__ruchowa_1_temat_klasa_4.pdf 

Mała zabawa po świętach. Komu się udało? 

https://wordwall.net/pl/resource/1125283/posegreguj 

 

Temat: Olimpiada 

 Z pewnością wiesz, ale przypominamy, iż Międzynarodowy Komitet Olimpijski 

(MKOI) poinformował o nowej dacie Igrzysk olimpijskich w Tokio. Impreza odbędzie się  

w dniach 23 lipca – 8 sierpnia 2021 r. To pierwsza taka decyzja w historii. MKOI postanowił 

nie zmieniać nazwy Igrzysk olimpijskich - mimo, że odbędą się one w 2021 nadal będą to 

Igrzyska Olimpijskie w Tokio 2020. Zmagania sportowe będą symbolem zwycięstwa nad 

koronawirusem. 

Zadanie do wykonania:  

1. Narysuj flagę olimpĳską i po powrocie do szkoły pokaż swojemu nauczycielowi - na ocenę 

bdb  

2. Napisz i wyślij e-mail: jakiego koloru są kółka olimpĳskie - na „+” . 
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https://padlet-

uploads.storage.googleapis.com/490780358/28740b8e09c0710ee2ef9693998dfd58/Prezentacj

a_3_Olimpiada_2_temat.pdf 

 

Temat: Organizacja zabawy lub gry ruchowej. 

 

 Wyścigi rzędów, tory przeszkody i inne obwody ćwiczebne – to coś, co uwielbiacie. 

Dlatego: 

- zachęcamy do wykonania zadań! 

- napiszcie, co udało Wam się zorganizować! 

 

https://padlet-

uploads.storage.googleapis.com/490780358/2105e6d963d4c9dfd7c42131da9c304e/Organziac

ja_zabawy_lub_gry_ruchowe_3_lekcja.pdf 

 

Temat: Ćwiczenia korygujące postawę ciała. 

 Nieprawidłowa sylwetka podczas biegania to większe ryzyko garba, kontuzji oraz 

gorsze wyniki. Warto? Chyba nie. Zadbaj więc, by mięśnie i stawy lepiej trzymały Twoje 

ciało w równowadze. W domu powtarzają to setki razy rodzice, w szkole zadręcza Cię tym 

nauczyciel: Wyprostuj się! Niestety, znów dorośli mają rację. Dobra postawa to podstawa 

zdrowia i sprawności. Nogi nie poniosą za daleko (ani za szybko) nieokiełznanej reszty ciała. 

Zwieszona głowa, skulony tułów, a więc źle ustawiona miednica czy przykurczone mięśnie 

utrudniają przemieszczanie i oddychanie, a często są pierwszym ogniwem łańcucha 

prowadzącego do urazów. 

Obejrzyj prezentację i napisz, czy udało Ci się wykonać zadanie? 

https://padlet-

uploads.storage.googleapis.com/490780358/f2b3ddffcdaad1a84adb43a2336a8924/C_wiczenia_kory

guja_ce_postawe__cia_a.pdf 

 

Temat: Normy aktywności fizycznej dla dzieci. 

 

 Czy wiesz, że człowiek potrzebuje aktywności fizycznej tak samo jak pożywienia i 

powietrza? 

Uważnie obejrzyj prezentację i odpowiedz na pytanie w niej zawarte (bardzo jesteśmy 

ciekawi Twojej odpowiedzi;) 
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https://padlet-

uploads.storage.googleapis.com/490780358/ec647c0d0118067d2f5790fcd311211d/normy_aktywno

s_ci_fiz____klV__prezentacja.pdf 

 

Temat: Tętno – poznajemy test oceny wydolności organizmu. Próba Ruffiera. 

 

 Przedstawiamy kilka informacji dotyczących tętna. Poznacie prosty test służący ocenie 

Waszej kondycji. Zapoznajcie się z prezentacją i wykonajcie próbę Ruffiera. Wynikiem 

można się podzielić wysyłając wiadomość e-mail:  w tytule wpisujemy imię i nazwisko oraz 

klasę.. 

Zachęcamy do podejmowania aktywności, opisujcie jakie aktywności podejmujecie, róbcie 

zdjęcia, przesyłajcie na podany adres. 

 

https://drive.google.com/file/d/1izhBEEQIQ7Til7zJZC8pfCQfbrVz1gk1/view 
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