
Wychowanie fizyczne klasa VII a 

27-30.04.2020 r. 

 
Temat 1: Zabawy oswajające z piłką ręczną.  

Cel i opis lekcji: Kształtowanie szybkości i koordynacji ruchowej, sprawności  specjalnej 

do piłki ręcznej, znaczenie poprawnego wykonania ćwiczenia przez ucznia.  

Rozgrzewka:  

 W staniu krążenie ramion w przód i w tył.(10x w przód, 10x w tył)  

 W staniu skłony w przód, nogi wyprostowane, ręce dotykają stóp.( wytrzymać 3 sek. 

5x)  

 W staniu w małym rozkroku –luźne skręty tułowia , wodzenie wzrokiem za rękoma.( 5 

na jedną stronę 5 na drugą stronę)  

 W siadzie klęcznym –opad tułowia w przód-mycie podłogi. (5x)  

 W siadzie skrzyżnym –skłony głową w prawo ,lewo, w przód, w tył.( 5 na jedną stronę 

5 na drugą stronę)  

 W leżeniu na plecach –naprzemienne unoszenie nóg do góry, pupa leży na 

podłodze.(20sek.)  

 W leżeniu na brzuchu-unoszenie rąk i barków do góry „Patrzenie przez lornetkę.(10x)  

 W leżeniu na plecach –oddychanie nosem (wdech i wydech 3 razy).  

Z piłkami (jeżeli nie posiadacie piłek możecie wykorzystać rolkę papieru toaletowego, piłkę 

do tenisa):  

 Podrzucanie piłki w górę i chwyt oburącz i jednorącz w miejscu, w chodzie, w 

biegu.(8x)  

 Rzut piłki w górę i chwyt po wykonaniu obrotu, kilkakrotnym klaśnięciu,  wykonaniu 

siadu skrzyżnego, przysiadu podpartego.(8x)  

 Stanie w rozkroku, skłon tułowia w przód i rzut piłki tak, aby spadła z przodu.(8x)   

 W staniu rzucenie piłki pod kolanem nogi wzniesionej i złapanie oburącz.(8x)   

 W siadzie-nogi lekko ugięte w kolanach, piłka między stopami-podrzucanie piłki 

stopami i łapanie jej rękoma.(8x)  

 Siad skrzyżny-podrzucanie piłki z ręki do ręki nad głową.(8x)  

 W leżeniu przodem-okrężne podawanie piłki z ręki.(8x)  

Oczywiście trochę emocji dla Was pod tytułem – „Piłkarze ręczni Mistrzowie Horrorów”.  

https://www.youtube.com/watch?v=2azPhS-HaxU   

Temat 2: Ćwiczenia przy muzyce –wzmacniamy mięśnie brzucha. 

https://www.youtube.com/watch?v=2azPhS-HaxU


Cel i opis lekcji: Doskonalenie koordynacji ruchowo- słuchowej. Kształcenie poczucia 

rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej ucznia. Wzmacnianie mięśni brzucha.  

Rozgrzewka: https://www.youtube.com/watch?v=rx2FMlf8sGU 

Po rozgrzewce wykonaj następujące ćwiczenia: 

Leżenie tyłem „rowerek” 2×45ś 

Z leżenia tyłem przejścia do leżenia przerzutnego 2x 30 powtórzeń 

Siad równoważny 2x45s 

W leżeniu tyłem „nożyce” pionowe 2x45s 

Na zakończenie wykonaj swoje 3 ulubione ćwiczenia rozciągające. 

 

Temat 3: Wspomaganie prawidłowej postawy ciała. 

Postawa stabilna – to ta, która utrzymuje nasze ciało w odpowiedniej linii i przy minimalnym 

wydatku energetycznym. Żeby ją osiągnąć, należy utrzymać kręgosłup bez żadnych 

skrzywień bocznych. 

Cechy prawidłowej postawy ciała dziecka w wieku szkolnym:  

a) lekko spłaszczona klatka piersiowa, co powoduje za-okrąglenie barków, 

b) mniej wypukły brzuch, 

c) wyraźniejsza lordoza lędźwiowa, 

d) proste nogi, mniejsze zgięcie stawów biodrowych i kolanowych, 

e) stopy prawidłowo wysklepione – brak płaskostopia. 

Ćwiczenia które wzmacniają kręgosłup. 

1.Przywodzenie łokcia do kolana w klęku podpartym. Zaczynamy w klęku podpartym. Dłonie 

trzymamy pod barkami, na szerokości ramion, kolana pod kątem prostym. Trzymamy głowę 

neutralnie (patrzymy w podłogę), mocny brzuch, a plecy proste, nie pozwalając na ich zbyt  

mocne wygięcie. Prostujemy lewą nogę i przeciwległą rękę, po czym przywodzimy kolano 

lewej nogi i łokieć prawej ręki do siebie, mocno spinając brzuch. Powtarzamy ćwiczenie po 

10 razy na każdą stronę. 



2.Kładziemy się na brzuchu, prostujemy obie ręce i wyciągamy je przed siebie. Nie 

zadzieramy głowy ‒ patrzymy w podłogę. Podnosimy klatkę piersiową nad podłogę, mocno 

pracując mięśniami pleców, pośladki natomiast mogą być luźne bądź spięte. Stopy leżą na 

podłodze. Trzymając ręce, głowę i klatkę piersiową nad podłogą, przenosimy obie proste ręce 

na bok i dotykamy dłońmi bioder, po czym wracamy do pozycji wyjściowej. Powtarzamy 

ćwiczenie 3 razy po 7 powtórzeń. 

3.Kładziemy się na brzuchu, głowę opieramy o przedramiona, patrzymy w podłogę. Na 

zmianę podnosimy nad podłogę prawą i lewą nogę. Powtarzamy ćwiczenie 3 razy po 7 

powtórzeń na każdą nogę. 

4.Kładziemy się na brzuchu, dłonie splatamy za głową, patrzymy w podłogę. Stopy trzymamy 

razem. Jednocześnie podnosimy barki i stopy nad podłogę, pracując mięśniami pleców i 

pośladków. Wracamy do pozycji wyjściowej. Powtarzamy ćwiczenie 3 razy po 7 powtórzeń.  

https://www.hellozdrowie.pl/artykul-5-cwiczen-na-wzmocnienie-kregoslupa/ 

Temat 4 : Znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia. 

Cel i opis lekcji : poznanie i uświadomienie sobie jakie znaczenie ma aktywność fizyczna 

dla naszego zdrowia. Ile należy poświęcić dziennie czasu na aktywność fizyczną i co należy 

robić, aby być zdrowym, odpowiedź poniżej. 

Aktywność ruchowa, sport jest ściśle powiązana z naszym zdrowiem. Istnieje konieczność 

harmonijnego i racjonalnego rozwoju człowieka od dzieciństwa po wiek dojrzały. Wiemy, że 

w zdrowym ciele żyje zdrowy duch, że wychowanie fizyczne, sport ma służyć 

wszechstronnemu rozwojowi człowieka, ma wychowywać, jednoczyć ludzi. 

Korzyści wynikających z aktywnego trybu życia jest wiele. Obejmują one min.: układ 

krwionośny, oddechowy, odpornościowy. Ruch wpływa dobroczynnie również na sferę 

psychiczną, wspomaga sprawność intelektualną, daje odprężenie, ułatwia procesy 

adaptacyjne i poprawia samopoczucie. 

Powszechnie przyjęło się powiedzenie, że sport to zdrowie. Jednak podejmowanie 

wszelkiego rodzaju aktywności fizycznej daje nam o wiele więcej korzyści. Sport wpływa nie 

tylko na poprawę naszego zdrowia i kondycji, ale też pozytywnie oddziałuje na nasz nastrój. 

Ludzie, którzy choć trochę się ruszają, mają więcej energii, lepszy humor, samopoczucie oraz 

samoocenę. 

Jedną z podstawowych korzyści, jaką daje nam sport, jest mniejsze prawdopodobieństwo 

zapadnięcia na wiele chorób. Aktywność fizyczna: powoduje obniżenie poziomu cukru we 

krwi, reguluje przemianę materii, obniża ryzyko powstawania zaburzeń sercowo-

naczyniowych, obniża ciśnienie krwi, zapobiega osteoporozie, wzmacnia system 

immunologiczny. 

https://www.hellozdrowie.pl/artykul-5-cwiczen-na-wzmocnienie-kregoslupa/


Dodatkową korzyścią z podejmowania aktywności fizycznej jest utrzymanie prawidłowej 

wagi ciała. Podczas ćwiczeń nasila się szybkość spalania kalorii, co wpływa na redukcję 

tłuszczu i trwałe osiągnięcie idealnej sylwetki. 

Kolejną istotną korzyścią wynikającą z uprawiania sportu jest poprawa nastroju, ponieważ:  

poprzez ruch polepsza się nasza wydajność umysłowa, czyli zwiększa się zdolność 

zapamiętywania, regularne ćwiczenia obniżają prawdopodobieństwo zachorowania na 

depresję i inne zaburzenia nastroju – dzieje się tak, ponieważ podczas ćwiczeń wydziela się 

serotonina odpowiedzialna za poczucie szczęścia, sport daje poczucie satysfakcji, przez co 

wzrasta nasza samoocena, poprzez ruch rozładowujemy negatywne emocje.  

Zastanów się jak wygląda TWOJA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=q1Tc2bjqb5g 

Pozdrawiam 

Andrzej Kosiński   

 


