
Wychowanie fizyczne- klasa VII b 

04.05.2020r. - 08.05.2020r. 
 

 

04.05.2020r. Asekuracja  i  samoasekuracja  przy staniu na rękach. 

Drogi uczniu. Pamiętaj ćwicz codziennie, gdyż twoja kondycja fizyczna jest bardzo ważna.  

Na dzisiaj przygotowałem Wam krótką rozgrzewkę oraz zestaw ćwiczeń do wykonania- wykonaj je razem 

z osobą prowadzącą na filmie, do ćwiczeń zaproś rodziców lub starsze rodzeństwo.     
 

Rozgrzewka: 

https://youtu.be/vTWUa0rAcpw -kliknij tutaj 

 

Kilka informacji na temat asekuracji podczas stania na rękach. 

Asekurujący ustawia się z boku lub z przodu, przytrzymuje biodra współćwiczącego. W klasach 
młodszych z uwagi na niski wzrost ćwiczących, nauczyciel w czasie ochrony może przyjąć pozycję klęk 
jednonóż przodem do ćwiczącego. Pozycja ta ułatwia chwyt za biodra i ich przytrzymanie a w razie 
przerzutu nóg do tyłu umożliwia oparcie bioder o bark ochraniającego. 

W trakcie nauczania stania na rękach poza wdrażaniem uczniów do wzajemnej ochrony, należy również 
od najmłodszych lat uczyć samoochrony. Najprostszy sposób polega na tym, że w momencie padania do 
tyłu ćwiczący wykonuje zwrot na prawej, lewej ręce. Ruch ten powoduje opadnięcie nóg i tułowia do 
pozycji stojącej. Jest to tzw. zawrotka. 

Przygotowałem dla Was film z metody prawidłowego wykonania stania na rękach oraz spójrzcie na 

elementy asekuracji i samo asekuracji.  

https://www.youtube.com/watch?v=tJ7mmN6d6lA&feature=youtu.be - kliknij tutaj 

 

Pamiętaj 

Ze względu na bezpieczeństwo ćwiczenia wykonuj przy asekuracji osoby dorosłej.  

 

04.05.2020r. Doskonalenie stania na rękach. 

Apel do uczniów - starajmy się ćwiczyć w domu, sami się motywujmy, zaproponujmy rodzicom wspólne 

ćwiczenie. Do poprawy lub utrzymania sprawności fizycznej podczas przerwy od zajęć, zapraszam do 

ćwiczeń. 

Na dzisiejszą lekcje przygotowałem Wam rozgrzewkę wykonaj ją razem z osobami ćwiczącymi na 

filmiku:  

https://www.youtube.com/watch?v=aMuB57Uk148 - kliknij tutaj 

 

Stanie na rękach należy do grupy podporów wolnych. Jest najbardziej typowym statycznym ćwiczeniem 

akrobatycznym. Wykonuje się je w różnych pozycjach wyjściowych, do połączeń i wytrzymuje w różnych 

ustawieniach. Polega na utrzymaniu ciała w pozycji pionowej, głową w dół, gdy ciężar ciała spoczywa na 

opartych o podłoże rękach. Z uniku podpartego na lewej nodze ( prawa noga w zakroku na palcach, 
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dłonie skierowane w przód, by znalazły się poza punktem podparcia rąk) wykonuje się stanie na rękach. 

Głowa uniesiona w przód, w fazie dochodzenia do pionu następuje cofnięcie barków z jednoczesnym 

ustabilizowaniem bioder i środka ciężkości na linii pionowej i  złączeniem nóg. 

Przygotowałem dla Was filmik na którym jest pokazane stanie na rękach z uniku podpartego.  

 Oto link do filmu:  

 https://youtu.be/xV4GieKLD5k - kliknij tutaj 

 

Pamiętaj 

Ze względu na bezpieczeństwo ćwiczenia wykonuj przy asekuracji osoby dorosłej.  

 

Zadanie do wykonania 

Wykonaj notatkę, w której w kilku zdaniach napiszesz: Co to jest „gimnastyka”. Notatka może być 

wykonana długopisem czytelnie na kartce,  jak również na komputerze. Wykonaną pracę lub jej 

zdjęcie proszę  przesłać do 08.05.2020r. na maila tomasz-graczyk11@wp.pl  lub messengerem. 

 

05.05.2020r. Technika skoku kucznego przez skrzynię. 

Apel do uczniów - starajmy się ćwiczyć w domu, sami się motywujmy, zaproponujmy rodzicom wspólne 

ćwiczenie. Do poprawy lub utrzymania sprawności fizycznej podczas przerwy od zajęć zapraszam do 

ćwiczeń. 

 Dzisiaj troszeczkę się porozciągajmy gdyż obecnie spędzamy więcej czasu w pozycji siedzącej oto partia 

kilku fajnych ćwiczeń rozciągających. Ćwiczenia wykonuj na miarę swoich możliwości.  

Ćwicz razem z instruktorką z filmu:   

https://youtu.be/XIKymKKs_WM - kliknij tutaj 

Dzisiaj zajmiemy się metodyką skoku kucznego przez skrzynię. 

Wykonujemy go po energicznym rozbiegu, naskoku i odbiciu z odskoczni z jednoczesnym zamachem 

ramion w przód w górę, następuje lot w kierunku przyrządu. Podczas lotu i naskoku rękami na przyrząd, 

wykonać zamach nogami w tył. W momencie odbicia rękami następuje ugięcie nóg w stawach 

kolanowych i biodrowych. Po odbiciu następuje przeniesienie rąk energicznym ruchem przodem w górę. 

W locie za przyrządem wyprost tułowia. Lądowanie do półprzysiadu, ramiona w górę. Skok kuczny jest 

stosunkowo łatwym skokiem, trudność wykonania zależy od wysokości przyrządu, odległości ustawienia 

odskoczni i odbicia z rąk. 

Filmy pokarzą Tobie jak poprawnie wykonać skok kuczny przez  skrzynie.   

https://youtu.be/13XHeuBteDE - kliknij tutaj 

https://youtu.be/0QsFkHLklsE - kliknij tutaj 

https://youtu.be/NISkbbEjcSA - kliknij tutaj 
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07.05.2020 r. Temat: Rozwijamy swoje zdolności twórcze w ćwiczeniach przy muzyce. 

 Apel do uczniów - starajmy się ćwiczyć w domu, sami się motywujmy, zaproponujmy rodzicom wspólne 

ćwiczenie. Do poprawy lub utrzymania sprawności fizycznej podczas przerwy od zajęć, zapraszam do 

rozgrzewki. Rozgrzewkę jaką przygotowałem na dzisiaj  to turbo rozgrzewka zapraszam do ćwiczenia.  

 

 

A oto link:  https://www.youtube.com/watch?v=SGuKDNvBo_U&feature=youtu.be – kliknij 

 

 

Improwizacje ruchowe przeprowadza się indywidualnie, w małych grupach, jak i w całym zespole. Mogą 

one być swobodne lub poddane pewnej dyscyplinie ruchowo – formalnej. Improwizacje grupowe mogą 

być spontaniczne (interakcje zachodzące pomiędzy poszczególnymi osobami są przypadkowe) lub 

kształtowane według założeń wykonawczych, formalnych i treściowych. Zadania improwizacji ruchowej 

są więc drogą do rozumienia „języka dźwięków”. Improwizacje ruchowe umożliwiają poznanie własnego 

ciała, wzrostu samoświadomości oraz większej samokontroli. Chciałbym abyście obejrzeli filmik,  a 

następnie spróbowali razem z instruktorami poćwiczyli przy muzyce w prostym układzie ruchowym.  

Oto link:  https://www.youtube.com/watch?v=Df3nSB1p9Eo&feature=youtu.be – kliknij 

  

Pozdrawiam Tomasz Graczyk 
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