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Klasy Ic, Id, IIId 
 

1. Ćwiczenia ogólnorozwojowe 

Ćwiczenia dla najmłodszych dzieci, które samodzielnie może przeprowadzić 

każdy rodzic. W tym wieku bardzo cenne są ćwiczenia ogólnorozwojowe  

i najlepiej, gdy łączą się z dobrą zabawą. Generalnie, ich celem jest zachowanie 

zdrowia, kondycji i uniknięcie problemów w przyszłości. 

Przykładowe ćwiczenia to: 

● skłony 

● skłony z wyciągnięciem ręki do przeciwległej stopy 

● przysiady 

● pajacyki 

● krążenia kostek, bioder, nadgarstków 

● skręty tułowia 

● krążenia ramion 

● swobodny bieg w miejscu 

Powyższe pomysły to absolutnie najbardziej podstawowe ćwiczenia, do 

samodzielnego przeprowadzenia w domu. Oprócz nich, poleca się zabawy z 

kolorowymi kółkami, hula hop lub nieco zapomnianą skakanką. Trzeba jednak 

pamiętać, że wybór każdego z ćwiczeń musi być dostosowany do 

indywidualnych możliwości dziecka. 

 

https://www.edziecko.pl/czas_wolny/7,79324,25798921,co-robic-w-domu-przez-dwa-tygodnie-ciekawe-sposoby-na-spedzenie.html


2. Ćwiczenia wykonywane razem z rodzicem 

Ćwiczenia wykonywane razem z rodzicem mogą pokrywać się z tym, co znamy 

jako trening ogólnorozwojowy. Pajacyki, brzuszki lub krążenia bioder równie 

dobrze mogą przydać się rodzicom, jak i dzieciom. Można jednak, postawić na 

bardziej kreatywny rodzaj wysiłku, gdzie dziecko będzie się świetnie bawić. Do 

takich zabaw należą możliwe do zastosowania, jako WF w domu: 

● samolot (dziecko kręci się wokół rodzica z rozłożonymi rękami, 
reagując na komendy) 

● zabawy z piłką (położenie się na piłce, turlanie jej, podrzucanie z 
rodzicem) 

● ćwiczenia polegające na regulacji oddechu 

 
3. WF dla dzieci w domu  
https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4


Klasa Va 
 

1. Lekcja wf z Damianem Rudnikiem  
 

https://damianrudnik.com/lekcja-wf-w-domu-zagraj-i-cwicz-podstaw
owka-i-liceum/ 
 

2. Lista ćwiczeń (bez sprzętu) do treningu w domu: 
 

● Przysiady 
● Pady (padnij postać) 
● Brzuszki proste 
● Brzuszki skośnie 
● Wykroki w przód 
● Pompki klasyczne z rękami rozstawionymi na szerokość 

barków (dla ułatwienia można robić je na kolanach) 
● Pompki z rękami ustawionymi jak najwęziej (dla ułatwienia 

można robić je na kolanach) 
● Pompki z rękami ustawionymi jak najwęziej (dla ułatwienia 

można robić je na kolanach) 

 
3. Prosta rozgrzewka w domu 

https://www.youtube.com/watch?v=6zL8zd1fDZU 
 

4. Ćwiczenia z butelkami 
https://www.youtube.com/watch?v=7znb_W0GWUE 
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Klasy Vb, Vc, VIIb 
 

1. Prosta rozgrzewka w domu 
https://www.youtube.com/watch?v=6zL8zd1fDZU 

 
2. WF w domu  

https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4 
 

3. Ćwiczenia z butelkami  
https://www.youtube.com/watch?v=7znb_W0GWUE 
 

4. Dzieciaki naśladują zwierzaki  
https://www.youtube.com/watch?v=NeLnIzpByX8 
 
 

POWODZENIA ! 
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