
Lista ćwiczeń do wykonania w domu przez wszystkich uczniów  

Poniedziałek, 23 marca 2020 r.  

1. Ćwiczenia wykonywane z filmem instruktażowym  

https://www.youtube.com/watch?v=i9ECpVBbcZ8 

2. Koło fortuny  

https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu- 

%c4%87wiczenia  

Losujemy z koła 5 ćwiczeń. Liczba powtórzeń każdego wylosowanego ćwiczenia: 10 

razy  

3. Dodatkowo wykonaj następujące ćwiczenia, liczba powtórzeń: 10 razy  

Krążenia w każdą stronę - głowy, ramion, tułowia, bioder,                                                                   

Skłony tułowia w przód, w tył, w bok,                                                                         

Wykrok w tył, przysiady,                                                                                                               

Bieg w miejscu, podskoki obunóż, obroty w prawo, w lewo,  

Wykonane ćwiczenia i te których nie wykonałeś oraz czas trwania wszystkich ćwiczeń 

(minimum 45 minut) wpisz w kartę aktywności (karta aktywności znajduje się na końcu 

dokumentu)  

Wtorek, 24 marca 2020 r.  

1. Ćwiczenia wykonywane z filmem instruktażowym  

https://www.codzienniefit.pl/2019/11/trening-w-

domu.html?fbclid=IwAR2VaXvTQo5YaM1GRN_7kdZE2TNnl-

k989pAyLjQrBQUQI0yoNpZ1SAal1g  

2. Koło fortuny  

https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu- 

%c4%87wiczenia  

Losujemy z koła 5 ćwiczeń. Liczba powtórzeń każdego wylosowanego ćwiczenia: 10 

razy  

3. Dodatkowo wykonaj następujące ćwiczenia, liczba powtórzeń: 10 razy  

Skip A, Skip B, pajacyki,                                                                          

W siadzie prostym skłony w przód,                                                             

W siadzie rozkrocznym skłony w przód raz do jednej, raz do drugiej 

nogi  

https://www.youtube.com/watch?v=i9ECpVBbcZ8
https://www.codzienniefit.pl/2019/11/trening-w-domu.html?fbclid=IwAR2VaXvTQo5YaM1GRN_7kdZE2TNnl-k989pAyLjQrBQUQI0yoNpZ1SAal1g
https://www.codzienniefit.pl/2019/11/trening-w-domu.html?fbclid=IwAR2VaXvTQo5YaM1GRN_7kdZE2TNnl-k989pAyLjQrBQUQI0yoNpZ1SAal1g
https://www.codzienniefit.pl/2019/11/trening-w-domu.html?fbclid=IwAR2VaXvTQo5YaM1GRN_7kdZE2TNnl-k989pAyLjQrBQUQI0yoNpZ1SAal1g


Wykonane ćwiczenia i te których nie wykonałeś oraz czas trwania wszystkich ćwiczeń 

(minimum 45 minut) wpisz w kartę aktywności (karta aktywności znajduje się na końcu 

dokumentu)  

 

Środa, 25 marca 2020 r.  

1. Ćwiczenia wykonywane z filmem instruktażowym  

https://www.youtube.com/watch?v=rwqMzHX4E_M  

2. Koło fortuny  

https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu- 

%c4%87wiczenia  

Losujemy z koła 5 ćwiczeń. Liczba powtórzeń każdego wylosowanego ćwiczenia: 10 

razy  

3. Dodatkowo wykonaj następujące ćwiczenia, liczba powtórzeń: 10 razy  

Krążenia ramion w przód oburącz,                                                 

Krążenia ramion w tył oburącz,                                                  

Rozgrzewanie nadgarstków,                                                             

Ugięcia ramion w podporze przodem (pompki),                                       

Wypad w przód prawą, powrót do pozycji stojącej następnie lewą 

nogą,  

Wykonane ćwiczenia i te których nie wykonałeś oraz czas trwania wszystkich ćwiczeń 

(minimum 45 minut) wpisz w kartę aktywności (karta aktywności znajduje się na końcu 

dokumentu)  

Czwartek, 26 marca 2020 r.  

1. Ćwiczenia wykonywane z filmem instruktażowym  

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

2. Koło fortuny  

https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu- 

%c4%87wiczenia  

Losujemy z koła 5 ćwiczeń. Liczba powtórzeń każdego wylosowanego ćwiczenia: 10 

razy  

3. Dodatkowo wykonaj następujące ćwiczenia, liczba powtórzeń: 10 razy  

Marsz w miejscu, 

Skłony boczne głowy, 

Krążenia bioder, 

https://www.youtube.com/watch?v=rwqMzHX4E_M
https://www.youtube.com/watch?v=YiionQIlXSM


Skrętoskłony 

Brzuszki  

Wykonane ćwiczenia i te których nie wykonałeś oraz czas trwania wszystkich ćwiczeń 

(minimum 45 minut) wpisz w kartę aktywności (karta aktywności znajduje się na końcu 

dokumentu)  

 

Piątek, 27 marca 2020 r.  

1. Ćwiczenia wykonywane z filmem instruktażowym  

https://www.youtube.com/watch?v=wFgZRt1Kyf8  

2. Koło fortuny  

https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu- 

%c4%87wiczenia  

Losujemy z koła 5 ćwiczeń. Liczba powtórzeń każdego wylosowanego ćwiczenia: 10 

razy  

3. Dodatkowo wykonaj następujące ćwiczenia, liczba powtórzeń: 10 razy  

Wymachy ramion w bok 

Przysiady Skip A Skip C 

Pajacyki  

Wykonane ćwiczenia i te których nie wykonałeś oraz czas trwania wszystkich ćwiczeń 

(minimum 45 minut) wpisz w kartę aktywności (karta aktywności znajduje się na końcu 

dokumentu)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wFgZRt1Kyf8


 KARTA AKTYWNOŚCI 
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