
Wychowanie fizyczne- klasa IIIa 
(06.04.-08.04.2020r.) 

 

Temat: Gry i zabawy z piłkami.  

Witam. Przygotowałem dla Was materiał do obejrzenia, mianowicie gry i zabawy z piłkami. 

Bardzo proszę zobaczcie ten trening, można te ćwiczenia wykonać w domu np. z tatą: 

Pamiętajcie o bezpieczeństwie podczas ćwiczeń – dostosuj czas trwania ćwiczenia do własnej 

kondycji, ćwiczenia wykonuj najlepiej na dywanie, jeśli ćwiczysz na parkiecie zdejmij 

skarpetki by się nie poślizgnąć, zapewnij sobie odpowiednio dużo miejsca, podczas przerw pij 

wodę. 

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

wspólne ćwiczenie. Do poprawy lub utrzymania sprawności fizycznej podczas przerwy od 

zajęć, zapraszam do rozgrzewki. 

Rozgrzewka-  https://fittykid.com/2020/03/13/rozgrzewka/?fbclid=IwAR2j8g01ZHLuCUMNSNp9rcr

5zkm4_7Z8vHK_o4r991GQES83MHNhsFy-VkU- kliknij 

Gry i zabawy z piłkami- 

 https://www.youtube.com/watch?v=c3JHo1YrR04- kliknij 

 

WAŻNE – zawsze ćwicz gdy w domu są rodzice – zakaz wykonywania 

ćwiczeń pod nieobecność rodziców. 

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. 

Rozgrzewka – niezależnie od rodzaju ćwiczeń i miejsca – powinna być przeprowadzona w 

najlepszy sposób. Odpowiednio przeprowadzona pozwala m.in. 

·         zminimalizować ryzyko kontuzji, 

·         przygotować organizm do wzmożonej pracy 

·         wykorzystać cały potencjał siłowy i kondycyjny ćwiczącego. 

Zapraszam do ćwiczeń 

·         Bieg w miejscu 

·         Pajacyki z wymachem rąk na boki i przed sobą 

·         Skip A ( lub pół skip) 

·         Skip C ( lub pół skip) 

·         Krążenia ramion przód i tył 

https://fittykid.com/2020/03/13/rozgrzewka/?fbclid=IwAR2j8g01ZHLuCUMNSNp9rcr5zkm4_7Z8vHK_o4r991GQES83MHNhsFy-VkU-
https://fittykid.com/2020/03/13/rozgrzewka/?fbclid=IwAR2j8g01ZHLuCUMNSNp9rcr5zkm4_7Z8vHK_o4r991GQES83MHNhsFy-VkU-
https://www.youtube.com/watch?v=c3JHo1YrR04-
https://www.budujmase.pl/trening/artykuly/chondromalacja-rzepki-a-trening-silowy.html
https://www.budujmase.pl/trening/artykuly/cechy-motoryczne-trening-silowy.html
https://www.budujmase.pl/trening/trening-kondycyjny-na-silowni.html


·         Wymachy ramion przed sobą i nad głowę 

·         Podpór przodem, następnie naprzemienne dostawianie lewej i prawej nogi do dłoni 

do pozycji   

          wykroku podpartego 

·         Skręty tułowia stojąc 

·         Wymachy nogi w przód i tył 

·         Wymachy nogi na boki 

Rozgrzewka powinna trwać do 20 minut – dlatego należy pamiętać by odpowiednio 

zaplanować ćwiczenia rozgrzewkowe. Przedłużenie tego etapu treningu może m.in.: 

·         zaburzyć pożądane efekty, 

·         pogorszyć możliwości treningowe. 

Przechodząc do tematu lekcji przypomnijmy definicję: 

Piłka nożna – dyscyplina sportowa, zespołowa gra rozgrywana na boisku przez 2 drużyny po 

11 zawodników (w tym bramkarz); celem gry jest umieszczenie piłki w bramce przeciwnika za 

pomocą nóg, głowy lub innych części ciała (klatka piersiowa) z wyjątkiem rąk. 
 

Przygotowałem dla Was materiał do obejrzenia, mianowicie trening prowadzenia, podań i 

przyjęć piłki nożnej. Bardzo proszę zobaczcie ten trening, zwróćcie uwagę na elementy 

techniczne: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HzRELrQo9p0 - kliknij 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PtcXQiKIoFs – kliknij 

 

Pozdrawiam Andrzej Kosiński 

https://www.youtube.com/watch?v=HzRELrQo9p0
https://www.youtube.com/watch?v=PtcXQiKIoFs

