
Zajęcia wychowania fizycznego 
Na końcu dokumentu jest karta aktywności. Proszę uzupełniać ją na bieżąco. 
Wszystkie kart aktywności proszę wysłać mailem w formie zdjęcia, lub skanu 

na adres mailowy 

jozefbaran2018@gmail.com 
 

Lekcje dla klas w których uczy Pan Józef Baran, strony 1-4 

Lekcje dla klas w których uczy Pan Sebastian Tarnowski, strony 5-29 

Poniedziałek 18 maja 2020r 

Klasa 6B, Klasa 6A 
1. Ćwiczenia z filmem instruktażowym (wykonaj ćwiczenia z filmu od 11 – 20, 5 razy 

powtórz każde ćwiczenie) 
https://www.youtube.com/watch?v=pezB41W4xaA&list=RDCMUCbFu9bCnKZhBeDUYlBVtnj
Q&index=6 

1. 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. 

 

2. Dodatkowo wykonaj następujące ćwiczenia, liczba powtórzeń: 10 razy 
Skip A 
Pajacyki 
Brzuszki 
Przysiady 
 

Wtorek 19 maja 2020r 

Klasa 6B, Klasa 6A 
1. Ćwiczenia z filmem instruktażowym (wykonaj ćwiczenia z filmu od 21 – 30, 5 razy 

powtórz każde ćwiczenie) 
2. https://www.youtube.com/watch?v=eA6bjhabmz8 

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 
Bieg w miejscu,  
Skłony w przód  
Krążenia tułowia,  
Pompki,  
 

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=pezB41W4xaA&list=RDCMUCbFu9bCnKZhBeDUYlBVtnjQ&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=pezB41W4xaA&list=RDCMUCbFu9bCnKZhBeDUYlBVtnjQ&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=eA6bjhabmz8


 

Klasa 8B 
1. Zapoznaj się z filmem instruktarzowym 

https://www.youtube.com/watch?v=Gesd9tFGpl0&list=PLgCk8jZXgOiaicN_kZkdPDjgz0Ve0pd
pl&index=4 

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 C 
W podporze przodem przyciągamy raz jedno, raz drugie kolano do klatki piersiowej 
W siadzie prostym skłony w przód  
W siadzie rozkrocznym skłony w przód raz do jednej, raz do drugiej nogi  
 
 
 
 

Środa 20 maja 2020r. 

 

Klasa 6B 
1. Ćwiczenia z filmem instruktażowym (wykonaj ćwiczenia z filmu od 31 – 39, 5 razy 

powtórz każde ćwiczenie) 
https://www.youtube.com/watch?v=snEUPlZMP7k&list=RDCMUCbFu9bCnKZhBeDUYlBVtnjQ
&index=6 

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 B 
       Przydiady 
       W siadzie prostym skłony w przód  

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

 

 
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=Gesd9tFGpl0&list=PLgCk8jZXgOiaicN_kZkdPDjgz0Ve0pdpl&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Gesd9tFGpl0&list=PLgCk8jZXgOiaicN_kZkdPDjgz0Ve0pdpl&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=snEUPlZMP7k&list=RDCMUCbFu9bCnKZhBeDUYlBVtnjQ&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=snEUPlZMP7k&list=RDCMUCbFu9bCnKZhBeDUYlBVtnjQ&index=6


 

Klasa 8B 
1. Zapoznaj się z filmem instruktarzowym 

https://www.youtube.com/watch?v=up6dXZ2mb08&list=PLgCk8jZXgOiaicN_kZkdPDjgz0Ve0
pdpl&index=5 

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 oburącz w przód 
Krążenia ramion w tył 
Skłony boczne 
Przysiady 

 

 

Czwartek 21 maja 2020r 

 

Klasa 6A 
1. Ćwiczenia z filmem instruktażowym (wykonaj ćwiczenia z filmu od 21 – 30, 5 razy 

powtórz każde ćwiczenie) 
https://www.youtube.com/watch?v=snEUPlZMP7k&list=RDCMUCbFu9bCnKZhBeDUYlBVtnjQ
&index=6 

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 
 
 
 
 
 
 
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=up6dXZ2mb08&list=PLgCk8jZXgOiaicN_kZkdPDjgz0Ve0pdpl&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=up6dXZ2mb08&list=PLgCk8jZXgOiaicN_kZkdPDjgz0Ve0pdpl&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=snEUPlZMP7k&list=RDCMUCbFu9bCnKZhBeDUYlBVtnjQ&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=snEUPlZMP7k&list=RDCMUCbFu9bCnKZhBeDUYlBVtnjQ&index=6


 

Klasa 8B 
1. Ćwiczenia z filmem instruktażowym 

https://www.youtube.com/watch?v=GC5_kHCN0AY&list=PLgCk8jZXgOiaicN_kZkdPDjgz0Ve0
pdpl&index=6 

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,  
Skrętoskłony 

 

Piątek 22 maja 2020r 

Klasa 6A, Klasa 6B, Klasa 8B 
1. Wirtualne zwiedzanie muzeum sportu.  

Proszę zwiedzić wirtualnie muzeum sportu w Warszawie i napisac co  Ci się  
najbardziej podobało w muzeum (eksponaty, postacie, wydarzenia) 
https://www.muzeumsportu.waw.pl/360/ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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=GC5_kHCN0AY&list=PLgCk8jZXgOiaicN_kZkdPDjgz0Ve0pdpl&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=GC5_kHCN0AY&list=PLgCk8jZXgOiaicN_kZkdPDjgz0Ve0pdpl&index=6
https://www.muzeumsportu.waw.pl/360/


 

Sebastian Tarnowski 

 

Poniedziałek 18.05. 

7c 

Rozgrzewka ogólnorozwojowa (15-20 min) 
1. Lekki trucht przez 3 minuty. 
2. Ćwiczenia w truchcie (po ok. 0,5-1 minutę na każde): 

 opuszczania rąk do ziemi (na zmianę raz lewa, raz prawa); 

  krążenia ramion (lewa, prawa, obie do przodu, do tyłu, na końcu krążenia obiema rękami w  przeciwnych 
kierunkach); 

 podskoki z naprzemiennymi wymachami rąk w górę i unoszeniem kolan. 
3. Ćwiczenie w marszu: wyciągnięcie rąk do przodu i naprzemienne wymachy nogą z dotknięciem palcami stopy do dłoni (po 
8 powtórzeń na nogę). 
4. Ćwiczenia w miejscu (po 8 powtórzeń każde): 

 opad tułowia do przodu, ręce w bok, skręty tułowia zamachem rąk (skrętoskłony); 

 krążenia biodrami raz w jedną, raz w drugą stronę; 

 krążenia kolan (do środka, na zewnątrz, razem w obie strony); 

 krążenia nadgarstków i w stawach skokowych; 

 przysiady. 
5. Ćwiczenia w parterze (po 10 powtórzeń każde): 

 pompki; 

 brzuszki 

 brzuszki skośne; 

 nożyce pionowe w leżeniu na brzuchu; 

 deska (30 sekund). 
 

Ćwiczenia na mięsnie brzucha w domu. 

1. Deska 

To jedno z najskuteczniejszych ćwiczeń na wzmocnienie mięśni brzucha. Pozycja podstawowa to podpór przodem na 

przedramionach. Musimy pamiętać, aby ciało tworzyło linię prostą, a mięśnie brzucha były napięte. Na początku 

powinniśmy wytrzymać w tej pozycji około 30 sekund. Wraz ze wzrostem naszego poziomu zaawansowania możemy 

zwiększać ten czas. 

2. Wspięcia górskie 

Pozycja wyjściowa jest bardzo podobna do tej, której używaliśmy w przypadku deski. Następnie prostujemy ramiona. Dłonie 

mają znajdować się dokładnie na wysokości barków. Uginając nogę podciągamy kolano do klatki piersiowej. Na początek 

proponujemy wykonać jak najwięcej podciągnięć w 30 sekund. Następnie zmieniamy nogę i powtarzamy ćwiczenie. 

Najlepiej wykonać 3-4 serie tego ćwiczenia wzmacniającego mięśnie brzucha. Wraz z naszymi możliwościami możemy 

zwiększać czas trwania ćwiczenia. 

3. Przyciąganie nóg do klatki piersiowej w siadzie 

Siadamy na podłodze. Nogi prostujemy i unosimy do góry. Lekko ugięte ręce opieramy z tyłu. Wraz z wydechem 

przyciągamy nogi do naszego tułowia. Pamiętajmy o maksymalnym napięciu naszych mięśni. Przy kolejnym wydechu 

wracamy do pozycji wyjściowej. Staramy się wykonać jak najwięcej powtórzeń w 30 sekund. Postarajmy się wykonać 3 serie 

tego ćwiczenia. 

4. Nożyce 

Kładziemy się na podłodze. Ręce układamy swobodnie po bokach ciała. Wyprostowane nogi podnosimy na wysokość ok. 10 

cm nad podłogą. Nie dotykając ziemi, wymachujemy powoli nogami w górę i w dół. Wykonujemy je na przemian. Gdy prawa 

noga idzie w górę, lewą opuszczamy w dół. Staramy się wykonać jak największą liczbę powtórzeń w ciągu 30 sekund. 

Wykonajmy 3-4 serie tego ćwiczenia. 

5. Klasyczne brzuszki 

Kładziemy się na podłodze. Nogi zginamy w kolanach. Dłonie splatamy na karku. Następnie staramy się oderwać łopatki od 

ziemi i przyciągnąć się do kolan. Warto pamiętać o dwóch rzeczach. W momencie odrywania łopatek od ziemi staramy się 

wykorzystywać mięśnie brzucha, a nie karku. Nie ciągniemy także naszego karku dłońmi. Drugą ważną sprawą jest 

dostosowanie oderwania łopatek od ziemi do naszych możliwości. Na początku ruch może być niewielki. Najlepiej wykonać 

3 serie po 30-50 powtórzeń. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Po 7c 4a  6c 4b    

Wt 4a  6c 4b 7c 7a 7d 8a 

Śr   8a 7c 7d 7a 8a  

Cz  4b 6c 4a zzw 4a 7a 7d 8a 

Pi  7d 4b 4a 7c 7a 6c  



Ćwiczenia kształtujące z gazetą.  

Dziecko wykonuje ćwiczenia prawą i lewą ręką:  

1. W staniu rozkrocznym przesuwanie złożonej gazety między stopami – „ósemki”.  

2. Przeskoki bokiem przez gazetę w prawo i w lewo. 

3. W siadzie skrzyżnym, poprzez skłon w przód dotknięcie czołem gazety leżącej na podłodze.  

4. W leżeniu przodem „przeglądanie się w lusterku”- gazeta złożona na pół.  

5. Stojąc w rozkroku i trzymając gazetę w górze uczniowie naśladują „żagiel na wietrze”.  

6. W przysiadzie podpartym czworakowanie wokół gazety rozłożonej na podłodze.  

7. W leżeniu tyłem rowerek obunóż z gazetą między stopami.  

8. Dowolne przeskoki przez gazetę.  

9. W marszu i w biegu rzuty i chwyty zgniecionej gazety.  

10. Stojąc na gazecie skręty tułowia.  

11. Czy potrafisz? Kulka między stopami – w podskoku wyrzucenie kulki w górę i chwycenie oburącz. 12. „Gazetowa bitwa z 

rodzicami”- przerzucanie kul w stronę rodziców przez 1 minutę (liczenie kul). 

 

4a 

Rozgrzewka ogólnorozwojowa (15-20 min) 
1. Lekki trucht przez 3 minuty. 
2. Ćwiczenia w truchcie (po ok. 0,5-1 minutę na każde): 

 opuszczania rąk do ziemi (na zmianę raz lewa, raz prawa); 

  krążenia ramion (lewa, prawa, obie do przodu, do tyłu, na końcu krążenia obiema rękami w  przeciwnych 
kierunkach); 

 podskoki z naprzemiennymi wymachami rąk w górę i unoszeniem kolan. 
3. Ćwiczenie w marszu: wyciągnięcie rąk do przodu i naprzemienne wymachy nogą z dotknięciem palcami stopy do dłoni (po 
8 powtórzeń na nogę). 
4. Ćwiczenia w miejscu (po 8 powtórzeń każde): 

 opad tułowia do przodu, ręce w bok, skręty tułowia zamachem rąk (skrętoskłony); 

 krążenia biodrami raz w jedną, raz w drugą stronę; 

 krążenia kolan (do środka, na zewnątrz, razem w obie strony); 

 krążenia nadgarstków i w stawach skokowych; 

 przysiady. 
5. Ćwiczenia w parterze (po 10 powtórzeń każde): 

 pompki; 

 brzuszki 

 brzuszki skośne; 

 nożyce pionowe w leżeniu na brzuchu; 

 deska (30 sekund). 
 
Ćwiczenia na mięsnie brzucha w domu. 
1. Deska 
To jedno z najskuteczniejszych ćwiczeń na wzmocnienie mięśni brzucha. Pozycja podstawowa to podpór przodem na 
przedramionach. Musimy pamiętać, aby ciało tworzyło linię prostą, a mięśnie brzucha były napięte. Na początku 
powinniśmy wytrzymać w tej pozycji około 30 sekund. Wraz ze wzrostem naszego poziomu zaawansowania możemy 
zwiększać ten czas. 
2. Wspięcia górskie 
Pozycja wyjściowa jest bardzo podobna do tej, której używaliśmy w przypadku deski. Następnie prostujemy ramiona. Dłonie 
mają znajdować się dokładnie na wysokości barków. Uginając nogę podciągamy kolano do klatki piersiowej. Na początek 
proponujemy wykonać jak najwięcej podciągnięć w 30 sekund. Następnie zmieniamy nogę i powtarzamy ćwiczenie. 
Najlepiej wykonać 3-4 serie tego ćwiczenia wzmacniającego mięśnie brzucha. Wraz z naszymi możliwościami możemy 
zwiększać czas trwania ćwiczenia. 
3. Przyciąganie nóg do klatki piersiowej w siadzie 
Siadamy na podłodze. Nogi prostujemy i unosimy do góry. Lekko ugięte ręce opieramy z tyłu. Wraz z wydechem 
przyciągamy nogi do naszego tułowia. Pamiętajmy o maksymalnym napięciu naszych mięśni. Przy kolejnym wydechu 
wracamy do pozycji wyjściowej. Staramy się wykonać jak najwięcej powtórzeń w 30 sekund. Postarajmy się wykonać 3 serie 
tego ćwiczenia. 
4. Nożyce 
Kładziemy się na podłodze. Ręce układamy swobodnie po bokach ciała. Wyprostowane nogi podnosimy na wysokość ok. 10 
cm nad podłogą. Nie dotykając ziemi, wymachujemy powoli nogami w górę i w dół. Wykonujemy je na przemian. Gdy prawa 
noga idzie w górę, lewą opuszczamy w dół. Staramy się wykonać jak największą liczbę powtórzeń w ciągu 30 sekund. 
Wykonajmy 3-4 serie tego ćwiczenia. 
5. Klasyczne brzuszki 
Kładziemy się na podłodze. Nogi zginamy w kolanach. Dłonie splatamy na karku. Następnie staramy się oderwać łopatki od 
ziemi i przyciągnąć się do kolan. Warto pamiętać o dwóch rzeczach. W momencie odrywania łopatek od ziemi staramy się 
wykorzystywać mięśnie brzucha, a nie karku. Nie ciągniemy także naszego karku dłońmi. Drugą ważną sprawą jest 
dostosowanie oderwania łopatek od ziemi do naszych możliwości. Na początku ruch może być niewielki. Najlepiej wykonać 
3 serie po 30-50 powtórzeń. 
 

 

 



Ćwiczenia kształtujące z gazetą.  

Dziecko wykonuje ćwiczenia prawą i lewą ręką:  

1. W staniu rozkrocznym przesuwanie złożonej gazety między stopami – „ósemki”.  

2. Przeskoki bokiem przez gazetę w prawo i w lewo. 

3. W siadzie skrzyżnym, poprzez skłon w przód dotknięcie czołem gazety leżącej na podłodze.  

4. W leżeniu przodem „przeglądanie się w lusterku”- gazeta złożona na pół.  

5. Stojąc w rozkroku i trzymając gazetę w górze uczniowie naśladują „żagiel na wietrze”.  

6. W przysiadzie podpartym czworakowanie wokół gazety rozłożonej na podłodze.  

7. W leżeniu tyłem rowerek obunóż z gazetą między stopami.  

8. Dowolne przeskoki przez gazetę.  

9. W marszu i w biegu rzuty i chwyty zgniecionej gazety.  

10. Stojąc na gazecie skręty tułowia.  

11. Czy potrafisz? Kulka między stopami – w podskoku wyrzucenie kulki w górę i chwycenie oburącz. 12. „Gazetowa bitwa z 

rodzicami”- przerzucanie kul w stronę rodziców przez 1 minutę (liczenie kul). 

 

6c 

Rozgrzewka ogólnorozwojowa (15-20 min) 
1. Lekki trucht przez 3 minuty. 
2. Ćwiczenia w truchcie (po ok. 0,5-1 minutę na każde): 

 opuszczania rąk do ziemi (na zmianę raz lewa, raz prawa); 

  krążenia ramion (lewa, prawa, obie do przodu, do tyłu, na końcu krążenia obiema rękami w  przeciwnych 
kierunkach); 

 podskoki z naprzemiennymi wymachami rąk w górę i unoszeniem kolan. 
3. Ćwiczenie w marszu: wyciągnięcie rąk do przodu i naprzemienne wymachy nogą z dotknięciem palcami stopy do dłoni (po 
8 powtórzeń na nogę). 
4. Ćwiczenia w miejscu (po 8 powtórzeń każde): 

 opad tułowia do przodu, ręce w bok, skręty tułowia zamachem rąk (skrętoskłony); 

 krążenia biodrami raz w jedną, raz w drugą stronę; 

 krążenia kolan (do środka, na zewnątrz, razem w obie strony); 

 krążenia nadgarstków i w stawach skokowych; 

 przysiady. 
5. Ćwiczenia w parterze (po 10 powtórzeń każde): 

 pompki; 

 brzuszki 

 brzuszki skośne; 

 nożyce pionowe w leżeniu na brzuchu; 

 deska (30 sekund). 
 

Ćwiczenia kształtujące z gazetą.  

Dziecko wykonuje ćwiczenia prawą i lewą ręką:  

1. W staniu rozkrocznym przesuwanie złożonej gazety między stopami – „ósemki”.  

2. Przeskoki bokiem przez gazetę w prawo i w lewo. 

3. W siadzie skrzyżnym, poprzez skłon w przód dotknięcie czołem gazety leżącej na podłodze.  

4. W leżeniu przodem „przeglądanie się w lusterku”- gazeta złożona na pół.  

5. Stojąc w rozkroku i trzymając gazetę w górze uczniowie naśladują „żagiel na wietrze”.  

6. W przysiadzie podpartym czworakowanie wokół gazety rozłożonej na podłodze.  

7. W leżeniu tyłem rowerek obunóż z gazetą między stopami.  

8. Dowolne przeskoki przez gazetę.  

9. W marszu i w biegu rzuty i chwyty zgniecionej gazety.  

10. Stojąc na gazecie skręty tułowia.  

11. Czy potrafisz? Kulka między stopami – w podskoku wyrzucenie kulki w górę i chwycenie oburącz. 12. „Gazetowa bitwa z 

rodzicami”- przerzucanie kul w stronę rodziców przez 1 minutę (liczenie kul). 
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Rozgrzewka ogólnorozwojowa (15-20 min) 
1. Lekki trucht przez 3 minuty. 
2. Ćwiczenia w truchcie (po ok. 0,5-1 minutę na każde): 

 opuszczania rąk do ziemi (na zmianę raz lewa, raz prawa); 

  krążenia ramion (lewa, prawa, obie do przodu, do tyłu, na końcu krążenia obiema rękami w  przeciwnych 
kierunkach); 

 podskoki z naprzemiennymi wymachami rąk w górę i unoszeniem kolan. 
3. Ćwiczenie w marszu: wyciągnięcie rąk do przodu i naprzemienne wymachy nogą z dotknięciem palcami stopy do dłoni (po 
8 powtórzeń na nogę). 
4. Ćwiczenia w miejscu (po 8 powtórzeń każde): 

 opad tułowia do przodu, ręce w bok, skręty tułowia zamachem rąk (skrętoskłony); 

 krążenia biodrami raz w jedną, raz w drugą stronę; 

 krążenia kolan (do środka, na zewnątrz, razem w obie strony); 



 krążenia nadgarstków i w stawach skokowych; 

 przysiady. 
5. Ćwiczenia w parterze (po 10 powtórzeń każde): 

 pompki; 

 brzuszki 

 brzuszki skośne; 

 nożyce pionowe w leżeniu na brzuchu; 

 deska (30 sekund). 
 
Ćwiczenia na mięsnie brzucha w domu. 
1. Deska 
To jedno z najskuteczniejszych ćwiczeń na wzmocnienie mięśni brzucha. Pozycja podstawowa to podpór przodem na 
przedramionach. Musimy pamiętać, aby ciało tworzyło linię prostą, a mięśnie brzucha były napięte. Na początku 
powinniśmy wytrzymać w tej pozycji około 30 sekund. Wraz ze wzrostem naszego poziomu zaawansowania możemy 
zwiększać ten czas. 
2. Wspięcia górskie 
Pozycja wyjściowa jest bardzo podobna do tej, której używaliśmy w przypadku deski. Następnie prostujemy ramiona. Dłonie 
mają znajdować się dokładnie na wysokości barków. Uginając nogę podciągamy kolano do klatki piersiowej. Na początek 
proponujemy wykonać jak najwięcej podciągnięć w 30 sekund. Następnie zmieniamy nogę i powtarzamy ćwiczenie. 
Najlepiej wykonać 3-4 serie tego ćwiczenia wzmacniającego mięśnie brzucha. Wraz z naszymi możliwościami możemy 
zwiększać czas trwania ćwiczenia. 
3. Przyciąganie nóg do klatki piersiowej w siadzie 
Siadamy na podłodze. Nogi prostujemy i unosimy do góry. Lekko ugięte ręce opieramy z tyłu. Wraz z wydechem 
przyciągamy nogi do naszego tułowia. Pamiętajmy o maksymalnym napięciu naszych mięśni. Przy kolejnym wydechu 
wracamy do pozycji wyjściowej. Staramy się wykonać jak najwięcej powtórzeń w 30 sekund. Postarajmy się wykonać 3 serie 
tego ćwiczenia. 
4. Nożyce 
Kładziemy się na podłodze. Ręce układamy swobodnie po bokach ciała. Wyprostowane nogi podnosimy na wysokość ok. 10 
cm nad podłogą. Nie dotykając ziemi, wymachujemy powoli nogami w górę i w dół. Wykonujemy je na przemian. Gdy prawa 
noga idzie w górę, lewą opuszczamy w dół. Staramy się wykonać jak największą liczbę powtórzeń w ciągu 30 sekund. 
Wykonajmy 3-4 serie tego ćwiczenia. 
5. Klasyczne brzuszki 
Kładziemy się na podłodze. Nogi zginamy w kolanach. Dłonie splatamy na karku. Następnie staramy się oderwać łopatki od 
ziemi i przyciągnąć się do kolan. Warto pamiętać o dwóch rzeczach. W momencie odrywania łopatek od ziemi staramy się 
wykorzystywać mięśnie brzucha, a nie karku. Nie ciągniemy także naszego karku dłońmi. Drugą ważną sprawą jest 
dostosowanie oderwania łopatek od ziemi do naszych możliwości. Na początku ruch może być niewielki. Najlepiej wykonać 
3 serie po 30-50 powtórzeń. 
 
Ćwiczenia kształtujące z gazetą.  

Dziecko wykonuje ćwiczenia prawą i lewą ręką:  

1. W staniu rozkrocznym przesuwanie złożonej gazety między stopami – „ósemki”.  

2. Przeskoki bokiem przez gazetę w prawo i w lewo. 

3. W siadzie skrzyżnym, poprzez skłon w przód dotknięcie czołem gazety leżącej na podłodze.  

4. W leżeniu przodem „przeglądanie się w lusterku”- gazeta złożona na pół.  

5. Stojąc w rozkroku i trzymając gazetę w górze uczniowie naśladują „żagiel na wietrze”.  

6. W przysiadzie podpartym czworakowanie wokół gazety rozłożonej na podłodze.  

7. W leżeniu tyłem rowerek obunóż z gazetą między stopami.  

8. Dowolne przeskoki przez gazetę.  

9. W marszu i w biegu rzuty i chwyty zgniecionej gazety.  

10. Stojąc na gazecie skręty tułowia.  

11. Czy potrafisz? Kulka między stopami – w podskoku wyrzucenie kulki w górę i chwycenie oburącz. 12. „Gazetowa bitwa z 

rodzicami”- przerzucanie kul w stronę rodziców przez 1 minutę (liczenie kul). 

 
 

Wtorek 19.05 

4a 

Rozgrzewka ogólnorozwojowa (15-20 min) 
1. Lekki trucht przez 3 minuty. 
2. Ćwiczenia w truchcie (po ok. 0,5-1 minutę na każde): 

 opuszczania rąk do ziemi (na zmianę raz lewa, raz prawa); 

  krążenia ramion (lewa, prawa, obie do przodu, do tyłu, na końcu krążenia obiema rękami w  przeciwnych 
kierunkach); 

 podskoki z naprzemiennymi wymachami rąk w górę i unoszeniem kolan. 
3. Ćwiczenie w marszu: wyciągnięcie rąk do przodu i naprzemienne wymachy nogą z dotknięciem palcami stopy do dłoni (po 
8 powtórzeń na nogę). 
4. Ćwiczenia w miejscu (po 8 powtórzeń każde): 

 opad tułowia do przodu, ręce w bok, skręty tułowia zamachem rąk (skrętoskłony); 

 krążenia biodrami raz w jedną, raz w drugą stronę; 

 krążenia kolan (do środka, na zewnątrz, razem w obie strony); 



 krążenia nadgarstków i w stawach skokowych; 

 przysiady. 
5. Ćwiczenia w parterze (po 10 powtórzeń każde): 

 pompki; 

 brzuszki 

 brzuszki skośne; 

 nożyce pionowe w leżeniu na brzuchu; 

 deska (30 sekund). 
 
Ćwiczenia na mięśnie nóg w domu. 
1.Step, czyli wchodzenie po schodach.  
Idealnie gdyby w domu był popularny step. Jednak można go zastąpić używając niskiego taboretu lub zrobić stopień z desek 
albo po prostu ustawić kilka dużych książek jedną na drugiej. Można użyć nawet schodów a mianowicie najniższego stopnia. 
Zacznij wchodzić na „schodek”, po czym z niego schodzić. Staraj się unosić kolana jak najwyżej, próbując dotknąć nimi klatki 
piersiowej. Utrzymaj pozycję przez około dwie sekundy i następnie zejdź obiema stopami na podłogę. 
Powtarzaj ćwiczenie każdym kolanem naprzemiennie. Wykonaj trzy serie po piętnaście powtórzeń. 
2. Wykroki do przodu 
Stań prosto, szyja wyciągnięta ku górze, a ramiona swobodnie zwisają wzdłuż tułowia. 
Następnie zrób wykrok jedną nogą do przodu, zginając ją w kolanie tak, aby utworzyć niewidzialną linię między kolanem a 
czubkami palców u stóp. Powinna być ona idealnie prostopadła względem podłoża. 
Druga noga pozostaje wyprostowana w tyle tak, jakby kolano chciało dotknąć ziemi. 
Utrzymaj pozycję przez kilka sekund, wróć do pozycji wyjściowej i powtórz ćwiczenie drugą nogą. 
Wykonaj piętnaście wykroków każdą nogą. W całości zrealizuj trzy serie ćwiczenia. 
3. Przysiady 
Stań prosto z nogami rozstawionymi na szerokość bioder. Nogi delikatnie zegnij w kolanach. 
Wyciągnij wyprostowane ramiona do przodu jednocześnie opuszczaj pośladki ku podłodze. W praktyce ćwiczenie to 
wygląda zupełnie tak, jakbyś miał zamiar usiąść na niewidzialnym krześle. 
Utrzymaj pozycję przez kilka sekund (im lepsza forma nóg i kolan, tym dłużej uda ci się wytrzymać w pozycji przysiadu). 
Staraj się jednocześnie, aby kolana nie wysuwały się poza linię palców u stóp. Generalnie pomiędzy nimi powinna powstać 
prosta linia pod kątem dziewięćdziesięciu stopni względem podłogi. 
Wykonaj trzy serie po 12-15 powtórzeń. 
 
Zabawa w kręgle. 
Do zabawy należy przygotować puste butelki po napojach. Mogą być pomieszane duże i małe. Butelki stawiamy przy ścianie 
(szafie) i zbijamy je w różny sposób małą piłką. Jeżeli nie mamy małej piłki używamy zgniecionej gazety. Kręgle zbijamy do 
momentu aż wszystkie się przewrócą. Aby urozmaicić zabawę należy raz rzucać lewą ręką raz prawą. Następnie używając 
stopy kopiąc piłkę lub unosząc ją w siadzie i rzucając. 
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Rozgrzewka ogólnorozwojowa (15-20 min) 
1. Lekki trucht przez 3 minuty. 
2. Ćwiczenia w truchcie (po ok. 0,5-1 minutę na każde): 

 opuszczania rąk do ziemi (na zmianę raz lewa, raz prawa); 

  krążenia ramion (lewa, prawa, obie do przodu, do tyłu, na końcu krążenia obiema rękami w  przeciwnych 
kierunkach); 

 podskoki z naprzemiennymi wymachami rąk w górę i unoszeniem kolan. 
3. Ćwiczenie w marszu: wyciągnięcie rąk do przodu i naprzemienne wymachy nogą z dotknięciem palcami stopy do dłoni (po 
8 powtórzeń na nogę). 
4. Ćwiczenia w miejscu (po 8 powtórzeń każde): 

 opad tułowia do przodu, ręce w bok, skręty tułowia zamachem rąk (skrętoskłony); 

 krążenia biodrami raz w jedną, raz w drugą stronę; 

 krążenia kolan (do środka, na zewnątrz, razem w obie strony); 

 krążenia nadgarstków i w stawach skokowych; 

 przysiady. 
5. Ćwiczenia w parterze (po 10 powtórzeń każde): 

 pompki; 

 brzuszki 

 brzuszki skośne; 

 nożyce pionowe w leżeniu na brzuchu; 

 deska (30 sekund). 
 
Zabawa w kręgle. 
Do zabawy należy przygotować puste butelki po napojach. Mogą być pomieszane duże i małe. Butelki stawiamy przy ścianie 
(szafie) i zbijamy je w różny sposób małą piłką. Jeżeli nie mamy małej piłki używamy zgniecionej gazety. Kręgle zbijamy do 
momentu aż wszystkie się przewrócą. Aby urozmaicić zabawę należy raz rzucać lewą ręką raz prawą. Następnie używając 
stopy kopiąc piłkę lub unosząc ją w siadzie i rzucając. 
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Rozgrzewka ogólnorozwojowa (15-20 min) 
1. Lekki trucht przez 3 minuty. 
2. Ćwiczenia w truchcie (po ok. 0,5-1 minutę na każde): 

 opuszczania rąk do ziemi (na zmianę raz lewa, raz prawa); 

  krążenia ramion (lewa, prawa, obie do przodu, do tyłu, na końcu krążenia obiema rękami w  przeciwnych 
kierunkach); 

 podskoki z naprzemiennymi wymachami rąk w górę i unoszeniem kolan. 
3. Ćwiczenie w marszu: wyciągnięcie rąk do przodu i naprzemienne wymachy nogą z dotknięciem palcami stopy do dłoni (po 
8 powtórzeń na nogę). 
4. Ćwiczenia w miejscu (po 8 powtórzeń każde): 

 opad tułowia do przodu, ręce w bok, skręty tułowia zamachem rąk (skrętoskłony); 

 krążenia biodrami raz w jedną, raz w drugą stronę; 

 krążenia kolan (do środka, na zewnątrz, razem w obie strony); 

 krążenia nadgarstków i w stawach skokowych; 

 przysiady. 
5. Ćwiczenia w parterze (po 10 powtórzeń każde): 

 pompki; 

 brzuszki 

 brzuszki skośne; 

 nożyce pionowe w leżeniu na brzuchu; 

 deska (30 sekund). 
 
Ćwiczenia na mięśnie nóg w domu. 
1.Step, czyli wchodzenie po schodach.  
Idealnie gdyby w domu był popularny step. Jednak można go zastąpić używając niskiego taboretu lub zrobić stopień z desek 
albo po prostu ustawić kilka dużych książek jedną na drugiej. Można użyć nawet schodów a mianowicie najniższego stopnia. 
Zacznij wchodzić na „schodek”, po czym z niego schodzić. Staraj się unosić kolana jak najwyżej, próbując dotknąć nimi klatki 
piersiowej. Utrzymaj pozycję przez około dwie sekundy i następnie zejdź obiema stopami na podłogę. 
Powtarzaj ćwiczenie każdym kolanem naprzemiennie. Wykonaj trzy serie po piętnaście powtórzeń. 
2. Wykroki do przodu 
Stań prosto, szyja wyciągnięta ku górze, a ramiona swobodnie zwisają wzdłuż tułowia. 
Następnie zrób wykrok jedną nogą do przodu, zginając ją w kolanie tak, aby utworzyć niewidzialną linię między kolanem a 
czubkami palców u stóp. Powinna być ona idealnie prostopadła względem podłoża. 
Druga noga pozostaje wyprostowana w tyle tak, jakby kolano chciało dotknąć ziemi. 
Utrzymaj pozycję przez kilka sekund, wróć do pozycji wyjściowej i powtórz ćwiczenie drugą nogą. 
Wykonaj piętnaście wykroków każdą nogą. W całości zrealizuj trzy serie ćwiczenia. 
3. Przysiady 
Stań prosto z nogami rozstawionymi na szerokość bioder. Nogi delikatnie zegnij w kolanach. 
Wyciągnij wyprostowane ramiona do przodu jednocześnie opuszczaj pośladki ku podłodze. W praktyce ćwiczenie to 
wygląda zupełnie tak, jakbyś miał zamiar usiąść na niewidzialnym krześle. 
Utrzymaj pozycję przez kilka sekund (im lepsza forma nóg i kolan, tym dłużej uda ci się wytrzymać w pozycji przysiadu). 
Staraj się jednocześnie, aby kolana nie wysuwały się poza linię palców u stóp. Generalnie pomiędzy nimi powinna powstać 
prosta linia pod kątem dziewięćdziesięciu stopni względem podłogi. 
Wykonaj trzy serie po 12-15 powtórzeń. 
 
Zabawa w kręgle. 
Do zabawy należy przygotować puste butelki po napojach. Mogą być pomieszane duże i małe. Butelki stawiamy przy ścianie 
(szafie) i zbijamy je w różny sposób małą piłką. Jeżeli nie mamy małej piłki używamy zgniecionej gazety. Kręgle zbijamy do 
momentu aż wszystkie się przewrócą. Aby urozmaicić zabawę należy raz rzucać lewą ręką raz prawą. Następnie używając 
stopy kopiąc piłkę lub unosząc ją w siadzie i rzucając. 
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Rozgrzewka ogólnorozwojowa (15-20 min) 
1. Lekki trucht przez 3 minuty. 
2. Ćwiczenia w truchcie (po ok. 0,5-1 minutę na każde): 

 opuszczania rąk do ziemi (na zmianę raz lewa, raz prawa); 

  krążenia ramion (lewa, prawa, obie do przodu, do tyłu, na końcu krążenia obiema rękami w  przeciwnych 
kierunkach); 

 podskoki z naprzemiennymi wymachami rąk w górę i unoszeniem kolan. 
3. Ćwiczenie w marszu: wyciągnięcie rąk do przodu i naprzemienne wymachy nogą z dotknięciem palcami stopy do dłoni (po 
8 powtórzeń na nogę). 
4. Ćwiczenia w miejscu (po 8 powtórzeń każde): 

 opad tułowia do przodu, ręce w bok, skręty tułowia zamachem rąk (skrętoskłony); 

 krążenia biodrami raz w jedną, raz w drugą stronę; 

 krążenia kolan (do środka, na zewnątrz, razem w obie strony); 

 krążenia nadgarstków i w stawach skokowych; 

 przysiady. 
5. Ćwiczenia w parterze (po 10 powtórzeń każde): 

 pompki; 

 brzuszki 



 brzuszki skośne; 

 nożyce pionowe w leżeniu na brzuchu; 

 deska (30 sekund). 
 
Ćwiczenia na mięśnie pleców w domu. 
1.Nożyce leżąc na brzuchu 
Wystarczy kawałek podłogi, dla wygody z matą lub dywanem i możemy wykonywać domowe ćwiczenia na plecy. Kładziemy 
się na podłodze, płasko na brzuchu. Unosząc delikatnie nogi od podłogi, wykonujemy ruchy w górę i dół. Cała postawa 
przypomina drobny bieg, który wykonywany jest na brzuchu. 
Dla uzyskania efektu wyciągamy ręce na płasko nad głowę. Rękoma wykonujemy ruchy podobne do ruchów nóg. Należy 
przy tym ćwiczeniu napiąć brzuch, aby mięśnie grzbietu zaczęły pracować. 
2.Stabilizacja 
Tego typu ćwiczenia w domu bez sprzętu, będą rozwijały naszą głęboką partię mięśni pleców. Co zapewni stabilizację dla 
wyprostowanej postury naszego ciała. 
Na ugiętych łokciach podpieramy przednią część ciała. Nogi delikatnie rozstawiamy i podłoża dotykamy tylko palcami u nóg. 
Ciężar całego ciała powinien być proporcjonalnie rozłożony między łokciami a stopami. Aby dopełnić ćwiczenie, wyciągamy 
lewą rękę z prawą nogą, jednocześnie wydychając powietrze. Ćwiczenie to przeprowadzamy odwrotnie dla drugiej części 
ciała. 
Ważne jest, aby kręgosłup w tym ćwiczeniu znajdował się w linii równoległej do podłoża. Podobnie jak wyciągana ręka i 
noga. 
3.Plank bokiem – podpór bokiem 
To również ćwiczenia w domu bez sprzętu. Choć ćwiczenie wydaje się proste, jest dość wymagające. 
Kładziemy się bokiem do podłoża, podpierając się na łokciu. Utrzymujemy dłoń pod kątem 90 stopni w stosunku do bicepsa. 
Odrywamy ciało od podłoża tak, aby wspierać się tylko na łokciu, przedramieniu i boku stopy. Utrzymujemy taką pozycję 
przez kilkanaście sekund. Druga rękę możemy położyć na biodrach. Ćwiczenie wykonujemy naprzemiennie, raz na lewym 
przedramieniu, raz na prawym. 
4.Skłony 
To świetne ćwiczenia na plecy bez sprzętu, które większość z nas zna. Przenosimy ciężar na stopy, aby odciążyć kręgi szyjne. 
Wykonujemy skłon z podtrzymaniem pozycji. Utrzymujemy taką pozycję przez około minutę, a ręce w tym czasie trzymają 
łokcie. 
5.Skręty tułowia w siadzie równoważnym 
Kolejne ćwiczenie, które nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Siadamy na podłożu, unosząc i podkurczając kolana. Tułów 
w tym czasie dla równowagi odchylamy. Wykonujemy skręty tułowia, jakbyśmy chcieli z prawej na lewą stronę coś 
przekładać. Ćwiczenie wykonujemy naprzemiennie, cały czas dotykając podłoża tylko tyłkiem. 
6.Kołyska 
Jak ćwiczyć plecy w domu, kiedy nie możemy sobie pozwolić na obudzenie dziecka? Odpowiedź jest prosta i adekwatna do 
nazwy. Kołyska będzie najlepszym ćwiczeniem, nawet dla początkujących. Kładziemy się na podłodze i przyciągamy kolana 
do klatki piersiowej. Przechylamy podkurczone nogi na prawo i lewo, naprzemiennie. Odczujemy napięcie mięśni, które 
pracują przy tym ćwiczeniu. 
7.Ruch ramion 
Stojąc przy ścianie, a nawet siedząc unosimy ramiona wypuszczając powietrze, a opuszczamy wdychając powietrze. 
Czynności powtarzamy około 10 razy. Ważne, aby w czasie ćwiczenia zachować wyprostowane plecy. 
8.Rozluźnienie klatki piersiowej 
Unosimy dłonie na wysokość ramion. W tym ćwiczeniu pracują nadgarstki, dając rozluźnienie klatce piersiowej. W 
wyprostowanej pozycji kierujemy dłonie do przodu i do tyłu, pracując jedynie nadgarstkiem. 
9.Piramida 
Jeżeli mamy trochę miejsca wokół siebie, możemy przystąpić do ćwiczenia. Stajemy w delikatnym rozkroku skręcając ciało 
ku prawej nodze. Pochylamy się tak, aby klatką piersiową dotknąć uda. Ćwiczenie na plecy powtarzamy na prawej i lewej 
nodze, delikatnie skręcając ciało oraz prostując je zarazem. 
10.Krzesło 
Ćwiczenie, które na pierwszy rzut oka wygląda jak przysiady. Jednak z tą różnicą, że kolana uginamy pod kątem 90 stopni, 
jak byśmy chcieli usiąść na krześle. 
11.Skłon boczny 
W pozycji stojącej, robimy skłon raz w prawo raz w lewo, trzymając nad głową rękę przeciwległą do skłonu. 
 
 
Ćwiczenia na mięśnie nóg w domu. 
1.Step, czyli wchodzenie po schodach.  
Idealnie gdyby w domu był popularny step. Jednak można go zastąpić używając niskiego taboretu lub zrobić stopień z desek 
albo po prostu ustawić kilka dużych książek jedną na drugiej. Można użyć nawet schodów a mianowicie najniższego stopnia. 
Zacznij wchodzić na „schodek”, po czym z niego schodzić. Staraj się unosić kolana jak najwyżej, próbując dotknąć nimi klatki 
piersiowej. Utrzymaj pozycję przez około dwie sekundy i następnie zejdź obiema stopami na podłogę. 
Powtarzaj ćwiczenie każdym kolanem naprzemiennie. Wykonaj trzy serie po piętnaście powtórzeń. 
2. Wykroki do przodu 
Stań prosto, szyja wyciągnięta ku górze, a ramiona swobodnie zwisają wzdłuż tułowia. 
Następnie zrób wykrok jedną nogą do przodu, zginając ją w kolanie tak, aby utworzyć niewidzialną linię między kolanem a 
czubkami palców u stóp. Powinna być ona idealnie prostopadła względem podłoża. 
Druga noga pozostaje wyprostowana w tyle tak, jakby kolano chciało dotknąć ziemi. 
Utrzymaj pozycję przez kilka sekund, wróć do pozycji wyjściowej i powtórz ćwiczenie drugą nogą. 
Wykonaj piętnaście wykroków każdą nogą. W całości zrealizuj trzy serie ćwiczenia. 
 
 
 



3. Przysiady 
Stań prosto z nogami rozstawionymi na szerokość bioder. Nogi delikatnie zegnij w kolanach. 
Wyciągnij wyprostowane ramiona do przodu jednocześnie opuszczaj pośladki ku podłodze. W praktyce ćwiczenie to 
wygląda zupełnie tak, jakbyś miał zamiar usiąść na niewidzialnym krześle. 
Utrzymaj pozycję przez kilka sekund (im lepsza forma nóg i kolan, tym dłużej uda ci się wytrzymać w pozycji przysiadu). 
Staraj się jednocześnie, aby kolana nie wysuwały się poza linię palców u stóp. Generalnie pomiędzy nimi powinna powstać 
prosta linia pod kątem dziewięćdziesięciu stopni względem podłogi. 
Wykonaj trzy serie po 12-15 powtórzeń. 
 
Zabawa w kręgle. 
Do zabawy należy przygotować puste butelki po napojach. Mogą być pomieszane duże i małe. Butelki stawiamy przy ścianie 
(szafie) i zbijamy je w różny sposób małą piłką. Jeżeli nie mamy małej piłki używamy zgniecionej gazety. Kręgle zbijamy do 
momentu aż wszystkie się przewrócą. Aby urozmaicić zabawę należy raz rzucać lewą ręką raz prawą. Następnie używając 
stopy kopiąc piłkę lub unosząc ją w siadzie i rzucając. 
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Rozgrzewka ogólnorozwojowa (15-20 min) 
1. Lekki trucht przez 3 minuty. 
2. Ćwiczenia w truchcie (po ok. 0,5-1 minutę na każde): 

 opuszczania rąk do ziemi (na zmianę raz lewa, raz prawa); 

  krążenia ramion (lewa, prawa, obie do przodu, do tyłu, na końcu krążenia obiema rękami w  przeciwnych 
kierunkach); 

 podskoki z naprzemiennymi wymachami rąk w górę i unoszeniem kolan. 
3. Ćwiczenie w marszu: wyciągnięcie rąk do przodu i naprzemienne wymachy nogą z dotknięciem palcami stopy do dłoni (po 
8 powtórzeń na nogę). 
4. Ćwiczenia w miejscu (po 8 powtórzeń każde): 

 opad tułowia do przodu, ręce w bok, skręty tułowia zamachem rąk (skrętoskłony); 

 krążenia biodrami raz w jedną, raz w drugą stronę; 

 krążenia kolan (do środka, na zewnątrz, razem w obie strony); 

 krążenia nadgarstków i w stawach skokowych; 

 przysiady. 
5. Ćwiczenia w parterze (po 10 powtórzeń każde): 

 pompki; 

 brzuszki 

 brzuszki skośne; 

 nożyce pionowe w leżeniu na brzuchu; 

 deska (30 sekund). 
 

Ćwiczenia na mięsnie brzucha w domu. 

1. Deska 

To jedno z najskuteczniejszych ćwiczeń na wzmocnienie mięśni brzucha. Pozycja podstawowa to podpór przodem na 

przedramionach. Musimy pamiętać, aby ciało tworzyło linię prostą, a mięśnie brzucha były napięte. Na początku 

powinniśmy wytrzymać w tej pozycji około 30 sekund. Wraz ze wzrostem naszego poziomu zaawansowania możemy 

zwiększać ten czas. 

2. Wspięcia górskie 

Pozycja wyjściowa jest bardzo podobna do tej, której używaliśmy w przypadku deski. Następnie prostujemy ramiona. Dłonie 

mają znajdować się dokładnie na wysokości barków. Uginając nogę podciągamy kolano do klatki piersiowej. Na początek 

proponujemy wykonać jak najwięcej podciągnięć w 30 sekund. Następnie zmieniamy nogę i powtarzamy ćwiczenie. 

Najlepiej wykonać 3-4 serie tego ćwiczenia wzmacniającego mięśnie brzucha. Wraz z naszymi możliwościami możemy 

zwiększać czas trwania ćwiczenia. 

3. Przyciąganie nóg do klatki piersiowej w siadzie 

Siadamy na podłodze. Nogi prostujemy i unosimy do góry. Lekko ugięte ręce opieramy z tyłu. Wraz z wydechem 

przyciągamy nogi do naszego tułowia. Pamiętajmy o maksymalnym napięciu naszych mięśni. Przy kolejnym wydechu 

wracamy do pozycji wyjściowej. Staramy się wykonać jak najwięcej powtórzeń w 30 sekund. Postarajmy się wykonać 3 serie 

tego ćwiczenia. 

4. Nożyce 

Kładziemy się na podłodze. Ręce układamy swobodnie po bokach ciała. Wyprostowane nogi podnosimy na wysokość ok. 10 

cm nad podłogą. Nie dotykając ziemi, wymachujemy powoli nogami w górę i w dół. Wykonujemy je na przemian. Gdy prawa 

noga idzie w górę, lewą opuszczamy w dół. Staramy się wykonać jak największą liczbę powtórzeń w ciągu 30 sekund. 

Wykonajmy 3-4 serie tego ćwiczenia. 

5. Klasyczne brzuszki 

Kładziemy się na podłodze. Nogi zginamy w kolanach. Dłonie splatamy na karku. Następnie staramy się oderwać łopatki od 

ziemi i przyciągnąć się do kolan. Warto pamiętać o dwóch rzeczach. W momencie odrywania łopatek od ziemi staramy się 

wykorzystywać mięśnie brzucha, a nie karku. Nie ciągniemy także naszego karku dłońmi. Drugą ważną sprawą jest 

dostosowanie oderwania łopatek od ziemi do naszych możliwości. Na początku ruch może być niewielki. Najlepiej wykonać 

3 serie po 30-50 powtórzeń. 

 

 



Ćwiczenia kształtujące z gazetą.  

Dziecko wykonuje ćwiczenia prawą i lewą ręką:  

1. W staniu rozkrocznym przesuwanie złożonej gazety między stopami – „ósemki”.  

2. Przeskoki bokiem przez gazetę w prawo i w lewo. 

3. W siadzie skrzyżnym, poprzez skłon w przód dotknięcie czołem gazety leżącej na podłodze.  

4. W leżeniu przodem „przeglądanie się w lusterku”- gazeta złożona na pół.  

5. Stojąc w rozkroku i trzymając gazetę w górze uczniowie naśladują „żagiel na wietrze”.  

6. W przysiadzie podpartym czworakowanie wokół gazety rozłożonej na podłodze.  

7. W leżeniu tyłem rowerek obunóż z gazetą między stopami.  

8. Dowolne przeskoki przez gazetę.  

9. W marszu i w biegu rzuty i chwyty zgniecionej gazety.  

10. Stojąc na gazecie skręty tułowia.  

11. Czy potrafisz? Kulka między stopami – w podskoku wyrzucenie kulki w górę i chwycenie oburącz. 12. „Gazetowa bitwa z 

rodzicami”- przerzucanie kul w stronę rodziców przez 1 minutę (liczenie kul). 
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Rozgrzewka ogólnorozwojowa (15-20 min) 
1. Lekki trucht przez 3 minuty. 
2. Ćwiczenia w truchcie (po ok. 0,5-1 minutę na każde): 

 opuszczania rąk do ziemi (na zmianę raz lewa, raz prawa); 

  krążenia ramion (lewa, prawa, obie do przodu, do tyłu, na końcu krążenia obiema rękami w  przeciwnych 
kierunkach); 

 podskoki z naprzemiennymi wymachami rąk w górę i unoszeniem kolan. 
3. Ćwiczenie w marszu: wyciągnięcie rąk do przodu i naprzemienne wymachy nogą z dotknięciem palcami stopy do dłoni (po 
8 powtórzeń na nogę). 
4. Ćwiczenia w miejscu (po 8 powtórzeń każde): 

 opad tułowia do przodu, ręce w bok, skręty tułowia zamachem rąk (skrętoskłony); 

 krążenia biodrami raz w jedną, raz w drugą stronę; 

 krążenia kolan (do środka, na zewnątrz, razem w obie strony); 

 krążenia nadgarstków i w stawach skokowych; 

 przysiady. 
5. Ćwiczenia w parterze (po 10 powtórzeń każde): 

 pompki; 

 brzuszki 

 brzuszki skośne; 

 nożyce pionowe w leżeniu na brzuchu; 

 deska (30 sekund). 
 

Ćwiczenia na mięsnie brzucha w domu. 

1. Deska 

To jedno z najskuteczniejszych ćwiczeń na wzmocnienie mięśni brzucha. Pozycja podstawowa to podpór przodem na 

przedramionach. Musimy pamiętać, aby ciało tworzyło linię prostą, a mięśnie brzucha były napięte. Na początku 

powinniśmy wytrzymać w tej pozycji około 30 sekund. Wraz ze wzrostem naszego poziomu zaawansowania możemy 

zwiększać ten czas. 

2. Wspięcia górskie 

Pozycja wyjściowa jest bardzo podobna do tej, której używaliśmy w przypadku deski. Następnie prostujemy ramiona. Dłonie 

mają znajdować się dokładnie na wysokości barków. Uginając nogę podciągamy kolano do klatki piersiowej. Na początek 

proponujemy wykonać jak najwięcej podciągnięć w 30 sekund. Następnie zmieniamy nogę i powtarzamy ćwiczenie. 

Najlepiej wykonać 3-4 serie tego ćwiczenia wzmacniającego mięśnie brzucha. Wraz z naszymi możliwościami możemy 

zwiększać czas trwania ćwiczenia. 

3. Przyciąganie nóg do klatki piersiowej w siadzie 

Siadamy na podłodze. Nogi prostujemy i unosimy do góry. Lekko ugięte ręce opieramy z tyłu. Wraz z wydechem 

przyciągamy nogi do naszego tułowia. Pamiętajmy o maksymalnym napięciu naszych mięśni. Przy kolejnym wydechu 

wracamy do pozycji wyjściowej. Staramy się wykonać jak najwięcej powtórzeń w 30 sekund. Postarajmy się wykonać 3 serie 

tego ćwiczenia. 

4. Nożyce 

Kładziemy się na podłodze. Ręce układamy swobodnie po bokach ciała. Wyprostowane nogi podnosimy na wysokość ok. 10 

cm nad podłogą. Nie dotykając ziemi, wymachujemy powoli nogami w górę i w dół. Wykonujemy je na przemian. Gdy prawa 

noga idzie w górę, lewą opuszczamy w dół. Staramy się wykonać jak największą liczbę powtórzeń w ciągu 30 sekund. 

Wykonajmy 3-4 serie tego ćwiczenia. 

5. Klasyczne brzuszki 

Kładziemy się na podłodze. Nogi zginamy w kolanach. Dłonie splatamy na karku. Następnie staramy się oderwać łopatki od 

ziemi i przyciągnąć się do kolan. Warto pamiętać o dwóch rzeczach. W momencie odrywania łopatek od ziemi staramy się 

wykorzystywać mięśnie brzucha, a nie karku. Nie ciągniemy także naszego karku dłońmi. Drugą ważną sprawą jest 

dostosowanie oderwania łopatek od ziemi do naszych możliwości. Na początku ruch może być niewielki. Najlepiej wykonać 

3 serie po 30-50 powtórzeń. 



 

Ćwiczenia kształtujące z gazetą.  

Dziecko wykonuje ćwiczenia prawą i lewą ręką:  

1. W staniu rozkrocznym przesuwanie złożonej gazety między stopami – „ósemki”.  

2. Przeskoki bokiem przez gazetę w prawo i w lewo. 

3. W siadzie skrzyżnym, poprzez skłon w przód dotknięcie czołem gazety leżącej na podłodze.  

4. W leżeniu przodem „przeglądanie się w lusterku”- gazeta złożona na pół.  

5. Stojąc w rozkroku i trzymając gazetę w górze uczniowie naśladują „żagiel na wietrze”.  

6. W przysiadzie podpartym czworakowanie wokół gazety rozłożonej na podłodze.  

7. W leżeniu tyłem rowerek obunóż z gazetą między stopami.  

8. Dowolne przeskoki przez gazetę.  

9. W marszu i w biegu rzuty i chwyty zgniecionej gazety.  

10. Stojąc na gazecie skręty tułowia.  

11. Czy potrafisz? Kulka między stopami – w podskoku wyrzucenie kulki w górę i chwycenie oburącz. 12. „Gazetowa bitwa z 

rodzicami”- przerzucanie kul w stronę rodziców przez 1 minutę (liczenie kul). 
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Rozgrzewka ogólnorozwojowa (15-20 min) 
1. Lekki trucht przez 3 minuty. 
2. Ćwiczenia w truchcie (po ok. 0,5-1 minutę na każde): 

 opuszczania rąk do ziemi (na zmianę raz lewa, raz prawa); 

  krążenia ramion (lewa, prawa, obie do przodu, do tyłu, na końcu krążenia obiema rękami w  przeciwnych 
kierunkach); 

 podskoki z naprzemiennymi wymachami rąk w górę i unoszeniem kolan. 
3. Ćwiczenie w marszu: wyciągnięcie rąk do przodu i naprzemienne wymachy nogą z dotknięciem palcami stopy do dłoni (po 
8 powtórzeń na nogę). 
4. Ćwiczenia w miejscu (po 8 powtórzeń każde): 

 opad tułowia do przodu, ręce w bok, skręty tułowia zamachem rąk (skrętoskłony); 

 krążenia biodrami raz w jedną, raz w drugą stronę; 

 krążenia kolan (do środka, na zewnątrz, razem w obie strony); 

 krążenia nadgarstków i w stawach skokowych; 

 przysiady. 
5. Ćwiczenia w parterze (po 10 powtórzeń każde): 

 pompki; 

 brzuszki 

 brzuszki skośne; 

 nożyce pionowe w leżeniu na brzuchu; 

 deska (30 sekund). 
 

Ćwiczenia na mięsnie brzucha w domu. 

1. Deska 

To jedno z najskuteczniejszych ćwiczeń na wzmocnienie mięśni brzucha. Pozycja podstawowa to podpór przodem na 

przedramionach. Musimy pamiętać, aby ciało tworzyło linię prostą, a mięśnie brzucha były napięte. Na początku 

powinniśmy wytrzymać w tej pozycji około 30 sekund. Wraz ze wzrostem naszego poziomu zaawansowania możemy 

zwiększać ten czas. 

2. Wspięcia górskie 

Pozycja wyjściowa jest bardzo podobna do tej, której używaliśmy w przypadku deski. Następnie prostujemy ramiona. Dłonie 

mają znajdować się dokładnie na wysokości barków. Uginając nogę podciągamy kolano do klatki piersiowej. Na początek 

proponujemy wykonać jak najwięcej podciągnięć w 30 sekund. Następnie zmieniamy nogę i powtarzamy ćwiczenie. 

Najlepiej wykonać 3-4 serie tego ćwiczenia wzmacniającego mięśnie brzucha. Wraz z naszymi możliwościami możemy 

zwiększać czas trwania ćwiczenia. 

3. Przyciąganie nóg do klatki piersiowej w siadzie 

Siadamy na podłodze. Nogi prostujemy i unosimy do góry. Lekko ugięte ręce opieramy z tyłu. Wraz z wydechem 

przyciągamy nogi do naszego tułowia. Pamiętajmy o maksymalnym napięciu naszych mięśni. Przy kolejnym wydechu 

wracamy do pozycji wyjściowej. Staramy się wykonać jak najwięcej powtórzeń w 30 sekund. Postarajmy się wykonać 3 serie 

tego ćwiczenia. 

4. Nożyce 

Kładziemy się na podłodze. Ręce układamy swobodnie po bokach ciała. Wyprostowane nogi podnosimy na wysokość ok. 10 

cm nad podłogą. Nie dotykając ziemi, wymachujemy powoli nogami w górę i w dół. Wykonujemy je na przemian. Gdy prawa 

noga idzie w górę, lewą opuszczamy w dół. Staramy się wykonać jak największą liczbę powtórzeń w ciągu 30 sekund. 

Wykonajmy 3-4 serie tego ćwiczenia. 

5. Klasyczne brzuszki 

Kładziemy się na podłodze. Nogi zginamy w kolanach. Dłonie splatamy na karku. Następnie staramy się oderwać łopatki od 

ziemi i przyciągnąć się do kolan. Warto pamiętać o dwóch rzeczach. W momencie odrywania łopatek od ziemi staramy się 

wykorzystywać mięśnie brzucha, a nie karku. Nie ciągniemy także naszego karku dłońmi. Drugą ważną sprawą jest 



dostosowanie oderwania łopatek od ziemi do naszych możliwości. Na początku ruch może być niewielki. Najlepiej wykonać 

3 serie po 30-50 powtórzeń. 

 

Ćwiczenia kształtujące z gazetą.  

Dziecko wykonuje ćwiczenia prawą i lewą ręką:  

1. W staniu rozkrocznym przesuwanie złożonej gazety między stopami – „ósemki”.  

2. Przeskoki bokiem przez gazetę w prawo i w lewo. 

3. W siadzie skrzyżnym, poprzez skłon w przód dotknięcie czołem gazety leżącej na podłodze.  

4. W leżeniu przodem „przeglądanie się w lusterku”- gazeta złożona na pół.  

5. Stojąc w rozkroku i trzymając gazetę w górze uczniowie naśladują „żagiel na wietrze”.  

6. W przysiadzie podpartym czworakowanie wokół gazety rozłożonej na podłodze.  

7. W leżeniu tyłem rowerek obunóż z gazetą między stopami.  

8. Dowolne przeskoki przez gazetę.  

9. W marszu i w biegu rzuty i chwyty zgniecionej gazety.  

10. Stojąc na gazecie skręty tułowia.  

11. Czy potrafisz? Kulka między stopami – w podskoku wyrzucenie kulki w górę i chwycenie oburącz. 12. „Gazetowa bitwa z 

rodzicami”- przerzucanie kul w stronę rodziców przez 1 minutę (liczenie kul). 

 

Środa 20.05 
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Rozgrzewka ogólnorozwojowa (15-20 min) 
1. Lekki trucht przez 3 minuty. 
2. Ćwiczenia w truchcie (po ok. 0,5-1 minutę na każde): 

 opuszczania rąk do ziemi (na zmianę raz lewa, raz prawa); 

  krążenia ramion (lewa, prawa, obie do przodu, do tyłu, na końcu krążenia obiema rękami w  przeciwnych 
kierunkach); 

 podskoki z naprzemiennymi wymachami rąk w górę i unoszeniem kolan. 
3. Ćwiczenie w marszu: wyciągnięcie rąk do przodu i naprzemienne wymachy nogą z dotknięciem palcami stopy do dłoni (po 
8 powtórzeń na nogę). 
4. Ćwiczenia w miejscu (po 8 powtórzeń każde): 

 opad tułowia do przodu, ręce w bok, skręty tułowia zamachem rąk (skrętoskłony); 

 krążenia biodrami raz w jedną, raz w drugą stronę; 

 krążenia kolan (do środka, na zewnątrz, razem w obie strony); 

 krążenia nadgarstków i w stawach skokowych; 

 przysiady. 
5. Ćwiczenia w parterze (po 10 powtórzeń każde): 

 pompki; 

 brzuszki 

 brzuszki skośne; 

 nożyce pionowe w leżeniu na brzuchu; 

 deska (30 sekund). 
 
Ćwiczenia na mięśnie nóg w domu. 
1.Step, czyli wchodzenie po schodach.  
Idealnie gdyby w domu był popularny step. Jednak można go zastąpić używając niskiego taboretu lub zrobić stopień z desek 
albo po prostu ustawić kilka dużych książek jedną na drugiej. Można użyć nawet schodów a mianowicie najniższego stopnia. 
Zacznij wchodzić na „schodek”, po czym z niego schodzić. Staraj się unosić kolana jak najwyżej, próbując dotknąć nimi klatki 
piersiowej. Utrzymaj pozycję przez około dwie sekundy i następnie zejdź obiema stopami na podłogę. 
Powtarzaj ćwiczenie każdym kolanem naprzemiennie. Wykonaj trzy serie po piętnaście powtórzeń. 
2. Wykroki do przodu 
Stań prosto, szyja wyciągnięta ku górze, a ramiona swobodnie zwisają wzdłuż tułowia. 
Następnie zrób wykrok jedną nogą do przodu, zginając ją w kolanie tak, aby utworzyć niewidzialną linię między kolanem a 
czubkami palców u stóp. Powinna być ona idealnie prostopadła względem podłoża. 
Druga noga pozostaje wyprostowana w tyle tak, jakby kolano chciało dotknąć ziemi. 
Utrzymaj pozycję przez kilka sekund, wróć do pozycji wyjściowej i powtórz ćwiczenie drugą nogą. 
Wykonaj piętnaście wykroków każdą nogą. W całości zrealizuj trzy serie ćwiczenia. 
3. Przysiady 
Stań prosto z nogami rozstawionymi na szerokość bioder. Nogi delikatnie zegnij w kolanach. 
Wyciągnij wyprostowane ramiona do przodu jednocześnie opuszczaj pośladki ku podłodze. W praktyce ćwiczenie to 
wygląda zupełnie tak, jakbyś miał zamiar usiąść na niewidzialnym krześle. 
Utrzymaj pozycję przez kilka sekund (im lepsza forma nóg i kolan, tym dłużej uda ci się wytrzymać w pozycji przysiadu). 
Staraj się jednocześnie, aby kolana nie wysuwały się poza linię palców u stóp. Generalnie pomiędzy nimi powinna powstać 
prosta linia pod kątem dziewięćdziesięciu stopni względem podłogi. 
Wykonaj trzy serie po 12-15 powtórzeń. 
 
 
 
 
 



Zabawa w kręgle. 
Do zabawy należy przygotować puste butelki po napojach. Mogą być pomieszane duże i małe. Butelki stawiamy przy ścianie 
(szafie) i zbijamy je w różny sposób małą piłką. Jeżeli nie mamy małej piłki używamy zgniecionej gazety. Kręgle zbijamy do 
momentu aż wszystkie się przewrócą. Aby urozmaicić zabawę należy raz rzucać lewą ręką raz prawą. Następnie używając 
stopy kopiąc piłkę lub unosząc ją w siadzie i rzucając. 
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Rozgrzewka ogólnorozwojowa (15-20 min) 
1. Lekki trucht przez 3 minuty. 
2. Ćwiczenia w truchcie (po ok. 0,5-1 minutę na każde): 

 opuszczania rąk do ziemi (na zmianę raz lewa, raz prawa); 

  krążenia ramion (lewa, prawa, obie do przodu, do tyłu, na końcu krążenia obiema rękami w  przeciwnych 
kierunkach); 

 podskoki z naprzemiennymi wymachami rąk w górę i unoszeniem kolan. 
3. Ćwiczenie w marszu: wyciągnięcie rąk do przodu i naprzemienne wymachy nogą z dotknięciem palcami stopy do dłoni (po 
8 powtórzeń na nogę). 
4. Ćwiczenia w miejscu (po 8 powtórzeń każde): 

 opad tułowia do przodu, ręce w bok, skręty tułowia zamachem rąk (skrętoskłony); 

 krążenia biodrami raz w jedną, raz w drugą stronę; 

 krążenia kolan (do środka, na zewnątrz, razem w obie strony); 

 krążenia nadgarstków i w stawach skokowych; 

 przysiady. 
5. Ćwiczenia w parterze (po 10 powtórzeń każde): 

 pompki; 

 brzuszki 

 brzuszki skośne; 

 nożyce pionowe w leżeniu na brzuchu; 

 deska (30 sekund). 
 
Ćwiczenia na mięśnie pleców w domu. 
1.Nożyce leżąc na brzuchu 
Wystarczy kawałek podłogi, dla wygody z matą lub dywanem i możemy wykonywać domowe ćwiczenia na plecy. Kładziemy 
się na podłodze, płasko na brzuchu. Unosząc delikatnie nogi od podłogi, wykonujemy ruchy w górę i dół. Cała postawa 
przypomina drobny bieg, który wykonywany jest na brzuchu. 
Dla uzyskania efektu wyciągamy ręce na płasko nad głowę. Rękoma wykonujemy ruchy podobne do ruchów nóg. Należy 
przy tym ćwiczeniu napiąć brzuch, aby mięśnie grzbietu zaczęły pracować. 
2.Stabilizacja 
Tego typu ćwiczenia w domu bez sprzętu, będą rozwijały naszą głęboką partię mięśni pleców. Co zapewni stabilizację dla 
wyprostowanej postury naszego ciała. 
Na ugiętych łokciach podpieramy przednią część ciała. Nogi delikatnie rozstawiamy i podłoża dotykamy tylko palcami u nóg. 
Ciężar całego ciała powinien być proporcjonalnie rozłożony między łokciami a stopami. Aby dopełnić ćwiczenie, wyciągamy 
lewą rękę z prawą nogą, jednocześnie wydychając powietrze. Ćwiczenie to przeprowadzamy odwrotnie dla drugiej części 
ciała. 
Ważne jest, aby kręgosłup w tym ćwiczeniu znajdował się w linii równoległej do podłoża. Podobnie jak wyciągana ręka i 
noga. 
3.Plank bokiem – podpór bokiem 
To również ćwiczenia w domu bez sprzętu. Choć ćwiczenie wydaje się proste, jest dość wymagające. 
Kładziemy się bokiem do podłoża, podpierając się na łokciu. Utrzymujemy dłoń pod kątem 90 stopni w stosunku do bicepsa. 
Odrywamy ciało od podłoża tak, aby wspierać się tylko na łokciu, przedramieniu i boku stopy. Utrzymujemy taką pozycję 
przez kilkanaście sekund. Druga rękę możemy położyć na biodrach. Ćwiczenie wykonujemy naprzemiennie, raz na lewym 
przedramieniu, raz na prawym. 
4.Skłony 
To świetne ćwiczenia na plecy bez sprzętu, które większość z nas zna. Przenosimy ciężar na stopy, aby odciążyć kręgi szyjne. 
Wykonujemy skłon z podtrzymaniem pozycji. Utrzymujemy taką pozycję przez około minutę, a ręce w tym czasie trzymają 
łokcie. 
5.Skręty tułowia w siadzie równoważnym 
Kolejne ćwiczenie, które nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Siadamy na podłożu, unosząc i podkurczając kolana. Tułów 
w tym czasie dla równowagi odchylamy. Wykonujemy skręty tułowia, jakbyśmy chcieli z prawej na lewą stronę coś 
przekładać. Ćwiczenie wykonujemy naprzemiennie, cały czas dotykając podłoża tylko tyłkiem. 
6.Kołyska 
Jak ćwiczyć plecy w domu, kiedy nie możemy sobie pozwolić na obudzenie dziecka? Odpowiedź jest prosta i adekwatna do 
nazwy. Kołyska będzie najlepszym ćwiczeniem, nawet dla początkujących. Kładziemy się na podłodze i przyciągamy kolana 
do klatki piersiowej. Przechylamy podkurczone nogi na prawo i lewo, naprzemiennie. Odczujemy napięcie mięśni, które 
pracują przy tym ćwiczeniu. 
7.Ruch ramion 
Stojąc przy ścianie, a nawet siedząc unosimy ramiona wypuszczając powietrze, a opuszczamy wdychając powietrze. 
Czynności powtarzamy około 10 razy. Ważne, aby w czasie ćwiczenia zachować wyprostowane plecy. 
8.Rozluźnienie klatki piersiowej 
Unosimy dłonie na wysokość ramion. W tym ćwiczeniu pracują nadgarstki, dając rozluźnienie klatce piersiowej. W 
wyprostowanej pozycji kierujemy dłonie do przodu i do tyłu, pracując jedynie nadgarstkiem. 
 
 



9.Piramida 
Jeżeli mamy trochę miejsca wokół siebie, możemy przystąpić do ćwiczenia. Stajemy w delikatnym rozkroku skręcając ciało 
ku prawej nodze. Pochylamy się tak, aby klatką piersiową dotknąć uda. Ćwiczenie na plecy powtarzamy na prawej i lewej 
nodze, delikatnie skręcając ciało oraz prostując je zarazem. 
10.Krzesło 
Ćwiczenie, które na pierwszy rzut oka wygląda jak przysiady. Jednak z tą różnicą, że kolana uginamy pod kątem 90 stopni, 
jak byśmy chcieli usiąść na krześle. 
11.Skłon boczny 
W pozycji stojącej, robimy skłon raz w prawo raz w lewo, trzymając nad głową rękę przeciwległą do skłonu. 
 
Rzuty do celu. 
Dziecko gniecie dokładnie gazetę i formuje z niej kulę (trzy kule lub więcej), dziecko celuje do kosza (miska, wiadro itp.) z 
wyznaczonego miejsca, trzy serie po 3 rzuty. Pierwsza seria rzuty prawą ręką, druga seria rzuty lewą ręką i trzecia ręką 
wybraną przez dziecko. Podliczamy ilość celnych rzutów i powtarzamy rzuty. 
 
 

7d 

Rozgrzewka ogólnorozwojowa (15-20 min) 
1. Lekki trucht przez 3 minuty. 
2. Ćwiczenia w truchcie (po ok. 0,5-1 minutę na każde): 

 opuszczania rąk do ziemi (na zmianę raz lewa, raz prawa); 

  krążenia ramion (lewa, prawa, obie do przodu, do tyłu, na końcu krążenia obiema rękami w  przeciwnych 
kierunkach); 

 podskoki z naprzemiennymi wymachami rąk w górę i unoszeniem kolan. 
3. Ćwiczenie w marszu: wyciągnięcie rąk do przodu i naprzemienne wymachy nogą z dotknięciem palcami stopy do dłoni (po 
8 powtórzeń na nogę). 
4. Ćwiczenia w miejscu (po 8 powtórzeń każde): 

 opad tułowia do przodu, ręce w bok, skręty tułowia zamachem rąk (skrętoskłony); 

 krążenia biodrami raz w jedną, raz w drugą stronę; 

 krążenia kolan (do środka, na zewnątrz, razem w obie strony); 

 krążenia nadgarstków i w stawach skokowych; 

 przysiady. 
5. Ćwiczenia w parterze (po 10 powtórzeń każde): 

 pompki; 

 brzuszki 

 brzuszki skośne; 

 nożyce pionowe w leżeniu na brzuchu; 

 deska (30 sekund). 
 
Ćwiczenia na mięśnie nóg w domu. 
1.Step, czyli wchodzenie po schodach.  
Idealnie gdyby w domu był popularny step. Jednak można go zastąpić używając niskiego taboretu lub zrobić stopień z desek 
albo po prostu ustawić kilka dużych książek jedną na drugiej. Można użyć nawet schodów a mianowicie najniższego stopnia. 
Zacznij wchodzić na „schodek”, po czym z niego schodzić. Staraj się unosić kolana jak najwyżej, próbując dotknąć nimi klatki 
piersiowej. Utrzymaj pozycję przez około dwie sekundy i następnie zejdź obiema stopami na podłogę. 
Powtarzaj ćwiczenie każdym kolanem naprzemiennie. Wykonaj trzy serie po piętnaście powtórzeń. 
2. Wykroki do przodu 
Stań prosto, szyja wyciągnięta ku górze, a ramiona swobodnie zwisają wzdłuż tułowia. 
Następnie zrób wykrok jedną nogą do przodu, zginając ją w kolanie tak, aby utworzyć niewidzialną linię między kolanem a 
czubkami palców u stóp. Powinna być ona idealnie prostopadła względem podłoża. 
Druga noga pozostaje wyprostowana w tyle tak, jakby kolano chciało dotknąć ziemi. 
Utrzymaj pozycję przez kilka sekund, wróć do pozycji wyjściowej i powtórz ćwiczenie drugą nogą. 
Wykonaj piętnaście wykroków każdą nogą. W całości zrealizuj trzy serie ćwiczenia. 
3. Przysiady 
Stań prosto z nogami rozstawionymi na szerokość bioder. Nogi delikatnie zegnij w kolanach. 
Wyciągnij wyprostowane ramiona do przodu jednocześnie opuszczaj pośladki ku podłodze. W praktyce ćwiczenie to 
wygląda zupełnie tak, jakbyś miał zamiar usiąść na niewidzialnym krześle. 
Utrzymaj pozycję przez kilka sekund (im lepsza forma nóg i kolan, tym dłużej uda ci się wytrzymać w pozycji przysiadu). 
Staraj się jednocześnie, aby kolana nie wysuwały się poza linię palców u stóp. Generalnie pomiędzy nimi powinna powstać 
prosta linia pod kątem dziewięćdziesięciu stopni względem podłogi. 
Wykonaj trzy serie po 12-15 powtórzeń. 
 
Zabawa w kręgle. 
Do zabawy należy przygotować puste butelki po napojach. Mogą być pomieszane duże i małe. Butelki stawiamy przy ścianie 
(szafie) i zbijamy je w różny sposób małą piłką. Jeżeli nie mamy małej piłki używamy zgniecionej gazety. Kręgle zbijamy do 
momentu aż wszystkie się przewrócą. Aby urozmaicić zabawę należy raz rzucać lewą ręką raz prawą. Następnie używając 
stopy kopiąc piłkę lub unosząc ją w siadzie i rzucając. 
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Rozgrzewka ogólnorozwojowa (15-20 min) 
1. Lekki trucht przez 3 minuty. 
2. Ćwiczenia w truchcie (po ok. 0,5-1 minutę na każde): 

 opuszczania rąk do ziemi (na zmianę raz lewa, raz prawa); 

  krążenia ramion (lewa, prawa, obie do przodu, do tyłu, na końcu krążenia obiema rękami w  przeciwnych 
kierunkach); 

 podskoki z naprzemiennymi wymachami rąk w górę i unoszeniem kolan. 
3. Ćwiczenie w marszu: wyciągnięcie rąk do przodu i naprzemienne wymachy nogą z dotknięciem palcami stopy do dłoni (po 
8 powtórzeń na nogę). 
4. Ćwiczenia w miejscu (po 8 powtórzeń każde): 

 opad tułowia do przodu, ręce w bok, skręty tułowia zamachem rąk (skrętoskłony); 

 krążenia biodrami raz w jedną, raz w drugą stronę; 

 krążenia kolan (do środka, na zewnątrz, razem w obie strony); 

 krążenia nadgarstków i w stawach skokowych; 

 przysiady. 
5. Ćwiczenia w parterze (po 10 powtórzeń każde): 

 pompki; 

 brzuszki 

 brzuszki skośne; 

 nożyce pionowe w leżeniu na brzuchu; 

 deska (30 sekund). 
 
Ćwiczenia na mięśnie nóg w domu. 
1.Step, czyli wchodzenie po schodach.  
Idealnie gdyby w domu był popularny step. Jednak można go zastąpić używając niskiego taboretu lub zrobić stopień z desek 
albo po prostu ustawić kilka dużych książek jedną na drugiej. Można użyć nawet schodów a mianowicie najniższego stopnia. 
Zacznij wchodzić na „schodek”, po czym z niego schodzić. Staraj się unosić kolana jak najwyżej, próbując dotknąć nimi klatki 
piersiowej. Utrzymaj pozycję przez około dwie sekundy i następnie zejdź obiema stopami na podłogę. 
Powtarzaj ćwiczenie każdym kolanem naprzemiennie. Wykonaj trzy serie po piętnaście powtórzeń. 
2. Wykroki do przodu 
Stań prosto, szyja wyciągnięta ku górze, a ramiona swobodnie zwisają wzdłuż tułowia. 
Następnie zrób wykrok jedną nogą do przodu, zginając ją w kolanie tak, aby utworzyć niewidzialną linię między kolanem a 
czubkami palców u stóp. Powinna być ona idealnie prostopadła względem podłoża. 
Druga noga pozostaje wyprostowana w tyle tak, jakby kolano chciało dotknąć ziemi. 
Utrzymaj pozycję przez kilka sekund, wróć do pozycji wyjściowej i powtórz ćwiczenie drugą nogą. 
Wykonaj piętnaście wykroków każdą nogą. W całości zrealizuj trzy serie ćwiczenia. 
3. Przysiady 
Stań prosto z nogami rozstawionymi na szerokość bioder. Nogi delikatnie zegnij w kolanach. 
Wyciągnij wyprostowane ramiona do przodu jednocześnie opuszczaj pośladki ku podłodze. W praktyce ćwiczenie to 
wygląda zupełnie tak, jakbyś miał zamiar usiąść na niewidzialnym krześle. 
Utrzymaj pozycję przez kilka sekund (im lepsza forma nóg i kolan, tym dłużej uda ci się wytrzymać w pozycji przysiadu). 
Staraj się jednocześnie, aby kolana nie wysuwały się poza linię palców u stóp. Generalnie pomiędzy nimi powinna powstać 
prosta linia pod kątem dziewięćdziesięciu stopni względem podłogi. 
Wykonaj trzy serie po 12-15 powtórzeń. 
 
Zabawa w kręgle. 
Do zabawy należy przygotować puste butelki po napojach. Mogą być pomieszane duże i małe. Butelki stawiamy przy ścianie 
(szafie) i zbijamy je w różny sposób małą piłką. Jeżeli nie mamy małej piłki używamy zgniecionej gazety. Kręgle zbijamy do 
momentu aż wszystkie się przewrócą. Aby urozmaicić zabawę należy raz rzucać lewą ręką raz prawą. Następnie używając 
stopy kopiąc piłkę lub unosząc ją w siadzie i rzucając. 
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Rozgrzewka ogólnorozwojowa (15-20 min) 
1. Lekki trucht przez 3 minuty. 
2. Ćwiczenia w truchcie (po ok. 0,5-1 minutę na każde): 

 opuszczania rąk do ziemi (na zmianę raz lewa, raz prawa); 

  krążenia ramion (lewa, prawa, obie do przodu, do tyłu, na końcu krążenia obiema rękami w  przeciwnych 
kierunkach); 

 podskoki z naprzemiennymi wymachami rąk w górę i unoszeniem kolan. 
3. Ćwiczenie w marszu: wyciągnięcie rąk do przodu i naprzemienne wymachy nogą z dotknięciem palcami stopy do dłoni (po 
8 powtórzeń na nogę). 
4. Ćwiczenia w miejscu (po 8 powtórzeń każde): 

 opad tułowia do przodu, ręce w bok, skręty tułowia zamachem rąk (skrętoskłony); 

 krążenia biodrami raz w jedną, raz w drugą stronę; 

 krążenia kolan (do środka, na zewnątrz, razem w obie strony); 

 krążenia nadgarstków i w stawach skokowych; 

 przysiady. 
 
 
 



5. Ćwiczenia w parterze (po 10 powtórzeń każde): 

 pompki; 

 brzuszki 

 brzuszki skośne; 

 nożyce pionowe w leżeniu na brzuchu; 

 deska (30 sekund). 
 
Ćwiczenia na mięśnie pleców w domu. 
1.Nożyce leżąc na brzuchu 
Wystarczy kawałek podłogi, dla wygody z matą lub dywanem i możemy wykonywać domowe ćwiczenia na plecy. Kładziemy 
się na podłodze, płasko na brzuchu. Unosząc delikatnie nogi od podłogi, wykonujemy ruchy w górę i dół. Cała postawa 
przypomina drobny bieg, który wykonywany jest na brzuchu. 
Dla uzyskania efektu wyciągamy ręce na płasko nad głowę. Rękoma wykonujemy ruchy podobne do ruchów nóg. Należy 
przy tym ćwiczeniu napiąć brzuch, aby mięśnie grzbietu zaczęły pracować. 
2.Stabilizacja 
Tego typu ćwiczenia w domu bez sprzętu, będą rozwijały naszą głęboką partię mięśni pleców. Co zapewni stabilizację dla 
wyprostowanej postury naszego ciała. 
Na ugiętych łokciach podpieramy przednią część ciała. Nogi delikatnie rozstawiamy i podłoża dotykamy tylko palcami u nóg. 
Ciężar całego ciała powinien być proporcjonalnie rozłożony między łokciami a stopami. Aby dopełnić ćwiczenie, wyciągamy 
lewą rękę z prawą nogą, jednocześnie wydychając powietrze. Ćwiczenie to przeprowadzamy odwrotnie dla drugiej części 
ciała. 
Ważne jest, aby kręgosłup w tym ćwiczeniu znajdował się w linii równoległej do podłoża. Podobnie jak wyciągana ręka i 
noga. 
3.Plank bokiem – podpór bokiem 
To również ćwiczenia w domu bez sprzętu. Choć ćwiczenie wydaje się proste, jest dość wymagające. 
Kładziemy się bokiem do podłoża, podpierając się na łokciu. Utrzymujemy dłoń pod kątem 90 stopni w stosunku do bicepsa. 
Odrywamy ciało od podłoża tak, aby wspierać się tylko na łokciu, przedramieniu i boku stopy. Utrzymujemy taką pozycję 
przez kilkanaście sekund. Druga rękę możemy położyć na biodrach. Ćwiczenie wykonujemy naprzemiennie, raz na lewym 
przedramieniu, raz na prawym. 
4.Skłony 
To świetne ćwiczenia na plecy bez sprzętu, które większość z nas zna. Przenosimy ciężar na stopy, aby odciążyć kręgi szyjne. 
Wykonujemy skłon z podtrzymaniem pozycji. Utrzymujemy taką pozycję przez około minutę, a ręce w tym czasie trzymają 
łokcie. 
5.Skręty tułowia w siadzie równoważnym 
Kolejne ćwiczenie, które nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Siadamy na podłożu, unosząc i podkurczając kolana. Tułów 
w tym czasie dla równowagi odchylamy. Wykonujemy skręty tułowia, jakbyśmy chcieli z prawej na lewą stronę coś 
przekładać. Ćwiczenie wykonujemy naprzemiennie, cały czas dotykając podłoża tylko tyłkiem. 
6.Kołyska 
Jak ćwiczyć plecy w domu, kiedy nie możemy sobie pozwolić na obudzenie dziecka? Odpowiedź jest prosta i adekwatna do 
nazwy. Kołyska będzie najlepszym ćwiczeniem, nawet dla początkujących. Kładziemy się na podłodze i przyciągamy kolana 
do klatki piersiowej. Przechylamy podkurczone nogi na prawo i lewo, naprzemiennie. Odczujemy napięcie mięśni, które 
pracują przy tym ćwiczeniu. 
7.Ruch ramion 
Stojąc przy ścianie, a nawet siedząc unosimy ramiona wypuszczając powietrze, a opuszczamy wdychając powietrze. 
Czynności powtarzamy około 10 razy. Ważne, aby w czasie ćwiczenia zachować wyprostowane plecy. 
8.Rozluźnienie klatki piersiowej 
Unosimy dłonie na wysokość ramion. W tym ćwiczeniu pracują nadgarstki, dając rozluźnienie klatce piersiowej. W 
wyprostowanej pozycji kierujemy dłonie do przodu i do tyłu, pracując jedynie nadgarstkiem. 
9.Piramida 
Jeżeli mamy trochę miejsca wokół siebie, możemy przystąpić do ćwiczenia. Stajemy w delikatnym rozkroku skręcając ciało 
ku prawej nodze. Pochylamy się tak, aby klatką piersiową dotknąć uda. Ćwiczenie na plecy powtarzamy na prawej i lewej 
nodze, delikatnie skręcając ciało oraz prostując je zarazem. 
10.Krzesło 
Ćwiczenie, które na pierwszy rzut oka wygląda jak przysiady. Jednak z tą różnicą, że kolana uginamy pod kątem 90 stopni, 
jak byśmy chcieli usiąść na krześle. 
11.Skłon boczny 
W pozycji stojącej, robimy skłon raz w prawo raz w lewo, trzymając nad głową rękę przeciwległą do skłonu. 
 
Rzuty do celu. 
Dziecko gniecie dokładnie gazetę i formuje z niej kulę (trzy kule lub więcej), dziecko celuje do kosza (miska, wiadro itp.) z 
wyznaczonego miejsca, trzy serie po 3 rzuty. Pierwsza seria rzuty prawą ręką, druga seria rzuty lewą ręką i trzecia ręką 
wybraną przez dziecko. Podliczamy ilość celnych rzutów i powtarzamy rzuty. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Czwartek 21.05 

4b 

Rozgrzewka ogólnorozwojowa (15-20 min) 
1. Lekki trucht przez 3 minuty. 
2. Ćwiczenia w truchcie (po ok. 0,5-1 minutę na każde): 

 opuszczania rąk do ziemi (na zmianę raz lewa, raz prawa); 

  krążenia ramion (lewa, prawa, obie do przodu, do tyłu, na końcu krążenia obiema rękami w  przeciwnych 
kierunkach); 

 podskoki z naprzemiennymi wymachami rąk w górę i unoszeniem kolan. 
3. Ćwiczenie w marszu: wyciągnięcie rąk do przodu i naprzemienne wymachy nogą z dotknięciem palcami stopy do dłoni (po 
8 powtórzeń na nogę). 
4. Ćwiczenia w miejscu (po 8 powtórzeń każde): 

 opad tułowia do przodu, ręce w bok, skręty tułowia zamachem rąk (skrętoskłony); 

 krążenia biodrami raz w jedną, raz w drugą stronę; 

 krążenia kolan (do środka, na zewnątrz, razem w obie strony); 

 krążenia nadgarstków i w stawach skokowych; 

 przysiady. 
5. Ćwiczenia w parterze (po 10 powtórzeń każde): 

 pompki; 

 brzuszki 

 brzuszki skośne; 

 nożyce pionowe w leżeniu na brzuchu; 

 deska (30 sekund). 
 
Ćwiczenia na mięśnie pleców w domu. 
1.Nożyce leżąc na brzuchu 
Wystarczy kawałek podłogi, dla wygody z matą lub dywanem i możemy wykonywać domowe ćwiczenia na plecy. Kładziemy 
się na podłodze, płasko na brzuchu. Unosząc delikatnie nogi od podłogi, wykonujemy ruchy w górę i dół. Cała postawa 
przypomina drobny bieg, który wykonywany jest na brzuchu. 
Dla uzyskania efektu wyciągamy ręce na płasko nad głowę. Rękoma wykonujemy ruchy podobne do ruchów nóg. Należy 
przy tym ćwiczeniu napiąć brzuch, aby mięśnie grzbietu zaczęły pracować. 
2.Stabilizacja 
Tego typu ćwiczenia w domu bez sprzętu, będą rozwijały naszą głęboką partię mięśni pleców. Co zapewni stabilizację dla 
wyprostowanej postury naszego ciała. 
Na ugiętych łokciach podpieramy przednią część ciała. Nogi delikatnie rozstawiamy i podłoża dotykamy tylko palcami u nóg. 
Ciężar całego ciała powinien być proporcjonalnie rozłożony między łokciami a stopami. Aby dopełnić ćwiczenie, wyciągamy 
lewą rękę z prawą nogą, jednocześnie wydychając powietrze. Ćwiczenie to przeprowadzamy odwrotnie dla drugiej części 
ciała. 
Ważne jest, aby kręgosłup w tym ćwiczeniu znajdował się w linii równoległej do podłoża. Podobnie jak wyciągana ręka i 
noga. 
3.Plank bokiem – podpór bokiem 
To również ćwiczenia w domu bez sprzętu. Choć ćwiczenie wydaje się proste, jest dość wymagające. 
Kładziemy się bokiem do podłoża, podpierając się na łokciu. Utrzymujemy dłoń pod kątem 90 stopni w stosunku do bicepsa. 
Odrywamy ciało od podłoża tak, aby wspierać się tylko na łokciu, przedramieniu i boku stopy. Utrzymujemy taką pozycję 
przez kilkanaście sekund. Druga rękę możemy położyć na biodrach. Ćwiczenie wykonujemy naprzemiennie, raz na lewym 
przedramieniu, raz na prawym. 
4.Skłony 
To świetne ćwiczenia na plecy bez sprzętu, które większość z nas zna. Przenosimy ciężar na stopy, aby odciążyć kręgi szyjne. 
Wykonujemy skłon z podtrzymaniem pozycji. Utrzymujemy taką pozycję przez około minutę, a ręce w tym czasie trzymają 
łokcie. 
5.Skręty tułowia w siadzie równoważnym 
Kolejne ćwiczenie, które nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Siadamy na podłożu, unosząc i podkurczając kolana. Tułów 
w tym czasie dla równowagi odchylamy. Wykonujemy skręty tułowia, jakbyśmy chcieli z prawej na lewą stronę coś 
przekładać. Ćwiczenie wykonujemy naprzemiennie, cały czas dotykając podłoża tylko tyłkiem. 
6.Kołyska 
Jak ćwiczyć plecy w domu, kiedy nie możemy sobie pozwolić na obudzenie dziecka? Odpowiedź jest prosta i adekwatna do 
nazwy. Kołyska będzie najlepszym ćwiczeniem, nawet dla początkujących. Kładziemy się na podłodze i przyciągamy kolana 
do klatki piersiowej. Przechylamy podkurczone nogi na prawo i lewo, naprzemiennie. Odczujemy napięcie mięśni, które 
pracują przy tym ćwiczeniu. 
7.Ruch ramion 
Stojąc przy ścianie, a nawet siedząc unosimy ramiona wypuszczając powietrze, a opuszczamy wdychając powietrze. 
Czynności powtarzamy około 10 razy. Ważne, aby w czasie ćwiczenia zachować wyprostowane plecy. 
8.Rozluźnienie klatki piersiowej 
Unosimy dłonie na wysokość ramion. W tym ćwiczeniu pracują nadgarstki, dając rozluźnienie klatce piersiowej. W 
wyprostowanej pozycji kierujemy dłonie do przodu i do tyłu, pracując jedynie nadgarstkiem. 
9.Piramida 
Jeżeli mamy trochę miejsca wokół siebie, możemy przystąpić do ćwiczenia. Stajemy w delikatnym rozkroku skręcając ciało 
ku prawej nodze. Pochylamy się tak, aby klatką piersiową dotknąć uda. Ćwiczenie na plecy powtarzamy na prawej i lewej 
nodze, delikatnie skręcając ciało oraz prostując je zarazem. 
 
 
 



10.Krzesło 
Ćwiczenie, które na pierwszy rzut oka wygląda jak przysiady. Jednak z tą różnicą, że kolana uginamy pod kątem 90 stopni, 
jak byśmy chcieli usiąść na krześle. 
11.Skłon boczny 
W pozycji stojącej, robimy skłon raz w prawo raz w lewo, trzymając nad głową rękę przeciwległą do skłonu. 
 
Rzuty do celu. 
Dziecko gniecie dokładnie gazetę i formuje z niej kulę (trzy kule lub więcej), dziecko celuje do kosza (miska, wiadro itp.) z 
wyznaczonego miejsca, trzy serie po 3 rzuty. Pierwsza seria rzuty prawą ręką, druga seria rzuty lewą ręką i trzecia ręką 
wybraną przez dziecko. Podliczamy ilość celnych rzutów i powtarzamy rzuty. 
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Rozgrzewka ogólnorozwojowa (15-20 min) 
1. Lekki trucht przez 3 minuty. 
2. Ćwiczenia w truchcie (po ok. 0,5-1 minutę na każde): 

 opuszczania rąk do ziemi (na zmianę raz lewa, raz prawa); 

  krążenia ramion (lewa, prawa, obie do przodu, do tyłu, na końcu krążenia obiema rękami w  przeciwnych 
kierunkach); 

 podskoki z naprzemiennymi wymachami rąk w górę i unoszeniem kolan. 
3. Ćwiczenie w marszu: wyciągnięcie rąk do przodu i naprzemienne wymachy nogą z dotknięciem palcami stopy do dłoni (po 
8 powtórzeń na nogę). 
4. Ćwiczenia w miejscu (po 8 powtórzeń każde): 

 opad tułowia do przodu, ręce w bok, skręty tułowia zamachem rąk (skrętoskłony); 

 krążenia biodrami raz w jedną, raz w drugą stronę; 

 krążenia kolan (do środka, na zewnątrz, razem w obie strony); 

 krążenia nadgarstków i w stawach skokowych; 

 przysiady. 
5. Ćwiczenia w parterze (po 10 powtórzeń każde): 

 pompki; 

 brzuszki 

 brzuszki skośne; 

 nożyce pionowe w leżeniu na brzuchu; 

 deska (30 sekund). 
 
Rzuty do celu. 
Dziecko gniecie dokładnie gazetę i formuje z niej kulę (trzy kule lub więcej), dziecko celuje do kosza (miska, wiadro itp.) z 
wyznaczonego miejsca, trzy serie po 3 rzuty. Pierwsza seria rzuty prawą ręką, druga seria rzuty lewą ręką i trzecia ręką 
wybraną przez dziecko. Podliczamy ilość celnych rzutów i powtarzamy rzuty. 
 

4a 

Rozgrzewka ogólnorozwojowa (15-20 min) 
1. Lekki trucht przez 3 minuty. 
2. Ćwiczenia w truchcie (po ok. 0,5-1 minutę na każde): 

 opuszczania rąk do ziemi (na zmianę raz lewa, raz prawa); 

  krążenia ramion (lewa, prawa, obie do przodu, do tyłu, na końcu krążenia obiema rękami w  przeciwnych 
kierunkach); 

 podskoki z naprzemiennymi wymachami rąk w górę i unoszeniem kolan. 
3. Ćwiczenie w marszu: wyciągnięcie rąk do przodu i naprzemienne wymachy nogą z dotknięciem palcami stopy do dłoni (po 
8 powtórzeń na nogę). 
4. Ćwiczenia w miejscu (po 8 powtórzeń każde): 

 opad tułowia do przodu, ręce w bok, skręty tułowia zamachem rąk (skrętoskłony); 

 krążenia biodrami raz w jedną, raz w drugą stronę; 

 krążenia kolan (do środka, na zewnątrz, razem w obie strony); 

 krążenia nadgarstków i w stawach skokowych; 

 przysiady. 
5. Ćwiczenia w parterze (po 10 powtórzeń każde): 

 pompki; 

 brzuszki 

 brzuszki skośne; 

 nożyce pionowe w leżeniu na brzuchu; 

 deska (30 sekund). 
 
Ćwiczenia na mięśnie pleców w domu. 
1.Nożyce leżąc na brzuchu 
Wystarczy kawałek podłogi, dla wygody z matą lub dywanem i możemy wykonywać domowe ćwiczenia na plecy. Kładziemy 
się na podłodze, płasko na brzuchu. Unosząc delikatnie nogi od podłogi, wykonujemy ruchy w górę i dół. Cała postawa 
przypomina drobny bieg, który wykonywany jest na brzuchu. 
Dla uzyskania efektu wyciągamy ręce na płasko nad głowę. Rękoma wykonujemy ruchy podobne do ruchów nóg. Należy 
przy tym ćwiczeniu napiąć brzuch, aby mięśnie grzbietu zaczęły pracować. 
 
 



2.Stabilizacja 
Tego typu ćwiczenia w domu bez sprzętu, będą rozwijały naszą głęboką partię mięśni pleców. Co zapewni stabilizację dla 
wyprostowanej postury naszego ciała. 
Na ugiętych łokciach podpieramy przednią część ciała. Nogi delikatnie rozstawiamy i podłoża dotykamy tylko palcami u nóg. 
Ciężar całego ciała powinien być proporcjonalnie rozłożony między łokciami a stopami. Aby dopełnić ćwiczenie, wyciągamy 
lewą rękę z prawą nogą, jednocześnie wydychając powietrze. Ćwiczenie to przeprowadzamy odwrotnie dla drugiej części 
ciała. 
Ważne jest, aby kręgosłup w tym ćwiczeniu znajdował się w linii równoległej do podłoża. Podobnie jak wyciągana ręka i 
noga. 
3.Plank bokiem – podpór bokiem 
To również ćwiczenia w domu bez sprzętu. Choć ćwiczenie wydaje się proste, jest dość wymagające. 
Kładziemy się bokiem do podłoża, podpierając się na łokciu. Utrzymujemy dłoń pod kątem 90 stopni w stosunku do bicepsa. 
Odrywamy ciało od podłoża tak, aby wspierać się tylko na łokciu, przedramieniu i boku stopy. Utrzymujemy taką pozycję 
przez kilkanaście sekund. Druga rękę możemy położyć na biodrach. Ćwiczenie wykonujemy naprzemiennie, raz na lewym 
przedramieniu, raz na prawym. 
4.Skłony 
To świetne ćwiczenia na plecy bez sprzętu, które większość z nas zna. Przenosimy ciężar na stopy, aby odciążyć kręgi szyjne. 
Wykonujemy skłon z podtrzymaniem pozycji. Utrzymujemy taką pozycję przez około minutę, a ręce w tym czasie trzymają 
łokcie. 
5.Skręty tułowia w siadzie równoważnym 
Kolejne ćwiczenie, które nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Siadamy na podłożu, unosząc i podkurczając kolana. Tułów 
w tym czasie dla równowagi odchylamy. Wykonujemy skręty tułowia, jakbyśmy chcieli z prawej na lewą stronę coś 
przekładać. Ćwiczenie wykonujemy naprzemiennie, cały czas dotykając podłoża tylko tyłkiem. 
6.Kołyska 
Jak ćwiczyć plecy w domu, kiedy nie możemy sobie pozwolić na obudzenie dziecka? Odpowiedź jest prosta i adekwatna do 
nazwy. Kołyska będzie najlepszym ćwiczeniem, nawet dla początkujących. Kładziemy się na podłodze i przyciągamy kolana 
do klatki piersiowej. Przechylamy podkurczone nogi na prawo i lewo, naprzemiennie. Odczujemy napięcie mięśni, które 
pracują przy tym ćwiczeniu. 
7.Ruch ramion 
Stojąc przy ścianie, a nawet siedząc unosimy ramiona wypuszczając powietrze, a opuszczamy wdychając powietrze. 
Czynności powtarzamy około 10 razy. Ważne, aby w czasie ćwiczenia zachować wyprostowane plecy. 
8.Rozluźnienie klatki piersiowej 
Unosimy dłonie na wysokość ramion. W tym ćwiczeniu pracują nadgarstki, dając rozluźnienie klatce piersiowej. W 
wyprostowanej pozycji kierujemy dłonie do przodu i do tyłu, pracując jedynie nadgarstkiem. 
9.Piramida 
Jeżeli mamy trochę miejsca wokół siebie, możemy przystąpić do ćwiczenia. Stajemy w delikatnym rozkroku skręcając ciało 
ku prawej nodze. Pochylamy się tak, aby klatką piersiową dotknąć uda. Ćwiczenie na plecy powtarzamy na prawej i lewej 
nodze, delikatnie skręcając ciało oraz prostując je zarazem. 
10.Krzesło 
Ćwiczenie, które na pierwszy rzut oka wygląda jak przysiady. Jednak z tą różnicą, że kolana uginamy pod kątem 90 stopni, 
jak byśmy chcieli usiąść na krześle. 
11.Skłon boczny 
W pozycji stojącej, robimy skłon raz w prawo raz w lewo, trzymając nad głową rękę przeciwległą do skłonu. 
 
Rzuty do celu. 
Dziecko gniecie dokładnie gazetę i formuje z niej kulę (trzy kule lub więcej), dziecko celuje do kosza (miska, wiadro itp.) z 
wyznaczonego miejsca, trzy serie po 3 rzuty. Pierwsza seria rzuty prawą ręką, druga seria rzuty lewą ręką i trzecia ręką 
wybraną przez dziecko. Podliczamy ilość celnych rzutów i powtarzamy rzuty. 
 

7a 

Rozgrzewka ogólnorozwojowa (15-20 min) 
1. Lekki trucht przez 3 minuty. 
2. Ćwiczenia w truchcie (po ok. 0,5-1 minutę na każde): 

 opuszczania rąk do ziemi (na zmianę raz lewa, raz prawa); 

  krążenia ramion (lewa, prawa, obie do przodu, do tyłu, na końcu krążenia obiema rękami w  przeciwnych 
kierunkach); 

 podskoki z naprzemiennymi wymachami rąk w górę i unoszeniem kolan. 
3. Ćwiczenie w marszu: wyciągnięcie rąk do przodu i naprzemienne wymachy nogą z dotknięciem palcami stopy do dłoni (po 
8 powtórzeń na nogę). 
4. Ćwiczenia w miejscu (po 8 powtórzeń każde): 

 opad tułowia do przodu, ręce w bok, skręty tułowia zamachem rąk (skrętoskłony); 

 krążenia biodrami raz w jedną, raz w drugą stronę; 

 krążenia kolan (do środka, na zewnątrz, razem w obie strony); 

 krążenia nadgarstków i w stawach skokowych; 

 przysiady. 
5. Ćwiczenia w parterze (po 10 powtórzeń każde): 

 pompki; 

 brzuszki 

 brzuszki skośne; 

 nożyce pionowe w leżeniu na brzuchu; 

 deska (30 sekund). 
 



Ćwiczenia na mięśnie pleców w domu. 
1.Nożyce leżąc na brzuchu 
Wystarczy kawałek podłogi, dla wygody z matą lub dywanem i możemy wykonywać domowe ćwiczenia na plecy. Kładziemy 
się na podłodze, płasko na brzuchu. Unosząc delikatnie nogi od podłogi, wykonujemy ruchy w górę i dół. Cała postawa 
przypomina drobny bieg, który wykonywany jest na brzuchu. 
Dla uzyskania efektu wyciągamy ręce na płasko nad głowę. Rękoma wykonujemy ruchy podobne do ruchów nóg. Należy 
przy tym ćwiczeniu napiąć brzuch, aby mięśnie grzbietu zaczęły pracować. 
2.Stabilizacja 
Tego typu ćwiczenia w domu bez sprzętu, będą rozwijały naszą głęboką partię mięśni pleców. Co zapewni stabilizację dla 
wyprostowanej postury naszego ciała. 
Na ugiętych łokciach podpieramy przednią część ciała. Nogi delikatnie rozstawiamy i podłoża dotykamy tylko palcami u nóg. 
Ciężar całego ciała powinien być proporcjonalnie rozłożony między łokciami a stopami. Aby dopełnić ćwiczenie, wyciągamy 
lewą rękę z prawą nogą, jednocześnie wydychając powietrze. Ćwiczenie to przeprowadzamy odwrotnie dla drugiej części 
ciała. 
Ważne jest, aby kręgosłup w tym ćwiczeniu znajdował się w linii równoległej do podłoża. Podobnie jak wyciągana ręka i 
noga. 
3.Plank bokiem – podpór bokiem 
To również ćwiczenia w domu bez sprzętu. Choć ćwiczenie wydaje się proste, jest dość wymagające. 
Kładziemy się bokiem do podłoża, podpierając się na łokciu. Utrzymujemy dłoń pod kątem 90 stopni w stosunku do bicepsa. 
Odrywamy ciało od podłoża tak, aby wspierać się tylko na łokciu, przedramieniu i boku stopy. Utrzymujemy taką pozycję 
przez kilkanaście sekund. Druga rękę możemy położyć na biodrach. Ćwiczenie wykonujemy naprzemiennie, raz na lewym 
przedramieniu, raz na prawym. 
4.Skłony 
To świetne ćwiczenia na plecy bez sprzętu, które większość z nas zna. Przenosimy ciężar na stopy, aby odciążyć kręgi szyjne. 
Wykonujemy skłon z podtrzymaniem pozycji. Utrzymujemy taką pozycję przez około minutę, a ręce w tym czasie trzymają 
łokcie. 
5.Skręty tułowia w siadzie równoważnym 
Kolejne ćwiczenie, które nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Siadamy na podłożu, unosząc i podkurczając kolana. Tułów 
w tym czasie dla równowagi odchylamy. Wykonujemy skręty tułowia, jakbyśmy chcieli z prawej na lewą stronę coś 
przekładać. Ćwiczenie wykonujemy naprzemiennie, cały czas dotykając podłoża tylko tyłkiem. 
6.Kołyska 
Jak ćwiczyć plecy w domu, kiedy nie możemy sobie pozwolić na obudzenie dziecka? Odpowiedź jest prosta i adekwatna do 
nazwy. Kołyska będzie najlepszym ćwiczeniem, nawet dla początkujących. Kładziemy się na podłodze i przyciągamy kolana 
do klatki piersiowej. Przechylamy podkurczone nogi na prawo i lewo, naprzemiennie. Odczujemy napięcie mięśni, które 
pracują przy tym ćwiczeniu. 
7.Ruch ramion 
Stojąc przy ścianie, a nawet siedząc unosimy ramiona wypuszczając powietrze, a opuszczamy wdychając powietrze. 
Czynności powtarzamy około 10 razy. Ważne, aby w czasie ćwiczenia zachować wyprostowane plecy. 
8.Rozluźnienie klatki piersiowej 
Unosimy dłonie na wysokość ramion. W tym ćwiczeniu pracują nadgarstki, dając rozluźnienie klatce piersiowej. W 
wyprostowanej pozycji kierujemy dłonie do przodu i do tyłu, pracując jedynie nadgarstkiem. 
9.Piramida 
Jeżeli mamy trochę miejsca wokół siebie, możemy przystąpić do ćwiczenia. Stajemy w delikatnym rozkroku skręcając ciało 
ku prawej nodze. Pochylamy się tak, aby klatką piersiową dotknąć uda. Ćwiczenie na plecy powtarzamy na prawej i lewej 
nodze, delikatnie skręcając ciało oraz prostując je zarazem. 
10.Krzesło 
Ćwiczenie, które na pierwszy rzut oka wygląda jak przysiady. Jednak z tą różnicą, że kolana uginamy pod kątem 90 stopni, 
jak byśmy chcieli usiąść na krześle. 
11.Skłon boczny 
W pozycji stojącej, robimy skłon raz w prawo raz w lewo, trzymając nad głową rękę przeciwległą do skłonu. 
 
Rzuty do celu. 
Dziecko gniecie dokładnie gazetę i formuje z niej kulę (trzy kule lub więcej), dziecko celuje do kosza (miska, wiadro itp.) z 
wyznaczonego miejsca, trzy serie po 3 rzuty. Pierwsza seria rzuty prawą ręką, druga seria rzuty lewą ręką i trzecia ręką 
wybraną przez dziecko. Podliczamy ilość celnych rzutów i powtarzamy rzuty. 
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Rozgrzewka ogólnorozwojowa (15-20 min) 
1. Lekki trucht przez 3 minuty. 
2. Ćwiczenia w truchcie (po ok. 0,5-1 minutę na każde): 

 opuszczania rąk do ziemi (na zmianę raz lewa, raz prawa); 

  krążenia ramion (lewa, prawa, obie do przodu, do tyłu, na końcu krążenia obiema rękami w  przeciwnych 
kierunkach); 

 podskoki z naprzemiennymi wymachami rąk w górę i unoszeniem kolan. 
3. Ćwiczenie w marszu: wyciągnięcie rąk do przodu i naprzemienne wymachy nogą z dotknięciem palcami stopy do dłoni (po 
8 powtórzeń na nogę). 
4. Ćwiczenia w miejscu (po 8 powtórzeń każde): 

 opad tułowia do przodu, ręce w bok, skręty tułowia zamachem rąk (skrętoskłony); 

 krążenia biodrami raz w jedną, raz w drugą stronę; 

 krążenia kolan (do środka, na zewnątrz, razem w obie strony); 

 krążenia nadgarstków i w stawach skokowych; 

 przysiady. 



5. Ćwiczenia w parterze (po 10 powtórzeń każde): 

 pompki; 

 brzuszki 

 brzuszki skośne; 

 nożyce pionowe w leżeniu na brzuchu; 

 deska (30 sekund). 
 
Ćwiczenia na mięśnie pleców w domu. 
1.Nożyce leżąc na brzuchu 
Wystarczy kawałek podłogi, dla wygody z matą lub dywanem i możemy wykonywać domowe ćwiczenia na plecy. Kładziemy 
się na podłodze, płasko na brzuchu. Unosząc delikatnie nogi od podłogi, wykonujemy ruchy w górę i dół. Cała postawa 
przypomina drobny bieg, który wykonywany jest na brzuchu. 
Dla uzyskania efektu wyciągamy ręce na płasko nad głowę. Rękoma wykonujemy ruchy podobne do ruchów nóg. Należy 
przy tym ćwiczeniu napiąć brzuch, aby mięśnie grzbietu zaczęły pracować. 
2.Stabilizacja 
Tego typu ćwiczenia w domu bez sprzętu, będą rozwijały naszą głęboką partię mięśni pleców. Co zapewni stabilizację dla 
wyprostowanej postury naszego ciała. 
Na ugiętych łokciach podpieramy przednią część ciała. Nogi delikatnie rozstawiamy i podłoża dotykamy tylko palcami u nóg. 
Ciężar całego ciała powinien być proporcjonalnie rozłożony między łokciami a stopami. Aby dopełnić ćwiczenie, wyciągamy 
lewą rękę z prawą nogą, jednocześnie wydychając powietrze. Ćwiczenie to przeprowadzamy odwrotnie dla drugiej części 
ciała. 
Ważne jest, aby kręgosłup w tym ćwiczeniu znajdował się w linii równoległej do podłoża. Podobnie jak wyciągana ręka i 
noga. 
3.Plank bokiem – podpór bokiem 
To również ćwiczenia w domu bez sprzętu. Choć ćwiczenie wydaje się proste, jest dość wymagające. 
Kładziemy się bokiem do podłoża, podpierając się na łokciu. Utrzymujemy dłoń pod kątem 90 stopni w stosunku do bicepsa. 
Odrywamy ciało od podłoża tak, aby wspierać się tylko na łokciu, przedramieniu i boku stopy. Utrzymujemy taką pozycję 
przez kilkanaście sekund. Druga rękę możemy położyć na biodrach. Ćwiczenie wykonujemy naprzemiennie, raz na lewym 
przedramieniu, raz na prawym. 
4.Skłony 
To świetne ćwiczenia na plecy bez sprzętu, które większość z nas zna. Przenosimy ciężar na stopy, aby odciążyć kręgi szyjne. 
Wykonujemy skłon z podtrzymaniem pozycji. Utrzymujemy taką pozycję przez około minutę, a ręce w tym czasie trzymają 
łokcie. 
5.Skręty tułowia w siadzie równoważnym 
Kolejne ćwiczenie, które nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Siadamy na podłożu, unosząc i podkurczając kolana. Tułów 
w tym czasie dla równowagi odchylamy. Wykonujemy skręty tułowia, jakbyśmy chcieli z prawej na lewą stronę coś 
przekładać. Ćwiczenie wykonujemy naprzemiennie, cały czas dotykając podłoża tylko tyłkiem. 
6.Kołyska 
Jak ćwiczyć plecy w domu, kiedy nie możemy sobie pozwolić na obudzenie dziecka? Odpowiedź jest prosta i adekwatna do 
nazwy. Kołyska będzie najlepszym ćwiczeniem, nawet dla początkujących. Kładziemy się na podłodze i przyciągamy kolana 
do klatki piersiowej. Przechylamy podkurczone nogi na prawo i lewo, naprzemiennie. Odczujemy napięcie mięśni, które 
pracują przy tym ćwiczeniu. 
7.Ruch ramion 
Stojąc przy ścianie, a nawet siedząc unosimy ramiona wypuszczając powietrze, a opuszczamy wdychając powietrze. 
Czynności powtarzamy około 10 razy. Ważne, aby w czasie ćwiczenia zachować wyprostowane plecy. 
8.Rozluźnienie klatki piersiowej 
Unosimy dłonie na wysokość ramion. W tym ćwiczeniu pracują nadgarstki, dając rozluźnienie klatce piersiowej. W 
wyprostowanej pozycji kierujemy dłonie do przodu i do tyłu, pracując jedynie nadgarstkiem. 
9.Piramida 
Jeżeli mamy trochę miejsca wokół siebie, możemy przystąpić do ćwiczenia. Stajemy w delikatnym rozkroku skręcając ciało 
ku prawej nodze. Pochylamy się tak, aby klatką piersiową dotknąć uda. Ćwiczenie na plecy powtarzamy na prawej i lewej 
nodze, delikatnie skręcając ciało oraz prostując je zarazem. 
10.Krzesło 
Ćwiczenie, które na pierwszy rzut oka wygląda jak przysiady. Jednak z tą różnicą, że kolana uginamy pod kątem 90 stopni, 
jak byśmy chcieli usiąść na krześle. 
11.Skłon boczny 
W pozycji stojącej, robimy skłon raz w prawo raz w lewo, trzymając nad głową rękę przeciwległą do skłonu. 
 
Rzuty do celu. 
Dziecko gniecie dokładnie gazetę i formuje z niej kulę (trzy kule lub więcej), dziecko celuje do kosza (miska, wiadro itp.) z 
wyznaczonego miejsca, trzy serie po 3 rzuty. Pierwsza seria rzuty prawą ręką, druga seria rzuty lewą ręką i trzecia ręką 
wybraną przez dziecko. Podliczamy ilość celnych rzutów i powtarzamy rzuty. 
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Rozgrzewka ogólnorozwojowa (15-20 min) 
1. Lekki trucht przez 3 minuty. 
2. Ćwiczenia w truchcie (po ok. 0,5-1 minutę na każde): 

 opuszczania rąk do ziemi (na zmianę raz lewa, raz prawa); 

  krążenia ramion (lewa, prawa, obie do przodu, do tyłu, na końcu krążenia obiema rękami w  przeciwnych 
kierunkach); 

 podskoki z naprzemiennymi wymachami rąk w górę i unoszeniem kolan. 



3. Ćwiczenie w marszu: wyciągnięcie rąk do przodu i naprzemienne wymachy nogą z dotknięciem palcami stopy do dłoni (po 
8 powtórzeń na nogę). 
4. Ćwiczenia w miejscu (po 8 powtórzeń każde): 

 opad tułowia do przodu, ręce w bok, skręty tułowia zamachem rąk (skrętoskłony); 

 krążenia biodrami raz w jedną, raz w drugą stronę; 

 krążenia kolan (do środka, na zewnątrz, razem w obie strony); 

 krążenia nadgarstków i w stawach skokowych; 

 przysiady. 
5. Ćwiczenia w parterze (po 10 powtórzeń każde): 

 pompki; 

 brzuszki 

 brzuszki skośne; 

 nożyce pionowe w leżeniu na brzuchu; 

 deska (30 sekund). 
 
Ćwiczenia na klatkę piersiową w domu. 
Trening klatki piersiowej będziemy powtarzać minimum raz w tygodniu. Zamiast ciężarków weź dwie małe butelki wody 
mineralnej. Mają pojemność 500 ml, a więc odpowiadają hantlom o wadze 0,5 kg. Jeśli poczujesz że możesz więcej 
wykorzystaj większe butelki. 
 
Skręty tułowia: Stań tyłem do ściany. Pochyl się do przodu jednocześnie skręcając tułów. Wykonuj skręty na zmianę – raz na 
prawą, raz na lewą stronę. Cały czas trzymaj łokcie szeroko rozstawione. Zrób trzy serie po piętnaście powtórzeń. 
Krzyżowanie: Ustaw stopy na szerokość bioder. Wyprostuj się. Skrzyżuj przed sobą wyprostowane, ale nie przeprostowane 
ręce. Łokcie delikatnie zginamy, nie prostujemy ich maksymalnie. Nie opuszczaj rąk poniżej barków. Zacznij mocno 
krzyżować butelki, a następnie odwódź ręce na zewnątrz. Wykonaj trzy serie po piętnaście powtórzeń.  
Rozpiętki nad głową: Rozstaw stopy na szerokość barków. Palce stóp skieruj na zewnątrz, ramiona opuść po bokach ciała. 
Zrób przysiad i zatrzymaj pozycję. Napnij brzuch. Unoś dłonie z butelkami nad głowę. Łokcie trzymaj cały czas lekko ugięte. 
Wróć do pozycji wyjściowej. Wykonaj trzy serie po piętnaście powtórzeń. 
Jeżeli macie w  domu pufy to wykorzystajcie je jak ławeczkę i połóżcie się na nich. Stopy oprzyj o podłogę, łopatki 
maksymalnie ściągnij. Hantle trzymaj nachwytem. Weź wdech i opuść butelki do klatki piersiowej. Podczas wydechu 
wypychaj hantle od klatki piersiowej. Wykonaj trzy serie po piętnaście powtórzeń. 
 

Zajęcia rozciągająco-wzmacniające PILATES 
Pilates to ćwiczenia wykonywane w spokojnym tempie, wielokrotnie powtarzane wraz ze świadomym oddechem. Dzięki 
ćwiczeniom rozwijamy siłę i elastyczność mięśni, a także budujemy coraz większą świadomość naszego ciała bez forsownego 
wysiłku. Pilates kształtuje stabilność ciała, a także pozwala na rozwijanie równowagi. Poniżej znajduję się link do zajęć 
pilates. Jeżeli link nie uruchomi się po naciśnięciu proszę skopiować go i wkleić w wyszukiwarkę. W razie problemów proszę 
wykonać jedne z ćwiczeń wzmacniających z poprzednich dni. Ćwiczenia należy wykonywać powoli i w spokoju. 
 
https://www.szkolazklasa.org.pl/wp-content/uploads/2016/11/WF_mat-eksp_15_pilates.pdf 
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Rozgrzewka ogólnorozwojowa (15-20 min) 
1. Lekki trucht przez 3 minuty. 
2. Ćwiczenia w truchcie (po ok. 0,5-1 minutę na każde): 

 opuszczania rąk do ziemi (na zmianę raz lewa, raz prawa); 

  krążenia ramion (lewa, prawa, obie do przodu, do tyłu, na końcu krążenia obiema rękami w  przeciwnych 
kierunkach); 

 podskoki z naprzemiennymi wymachami rąk w górę i unoszeniem kolan. 
3. Ćwiczenie w marszu: wyciągnięcie rąk do przodu i naprzemienne wymachy nogą z dotknięciem palcami stopy do dłoni (po 
8 powtórzeń na nogę). 
4. Ćwiczenia w miejscu (po 8 powtórzeń każde): 

 opad tułowia do przodu, ręce w bok, skręty tułowia zamachem rąk (skrętoskłony); 

 krążenia biodrami raz w jedną, raz w drugą stronę; 

 krążenia kolan (do środka, na zewnątrz, razem w obie strony); 

 krążenia nadgarstków i w stawach skokowych; 

 przysiady. 
5. Ćwiczenia w parterze (po 10 powtórzeń każde): 

 pompki; 

 brzuszki 

 brzuszki skośne; 

 nożyce pionowe w leżeniu na brzuchu; 

 deska (30 sekund). 
 
Ćwiczenia na klatkę piersiową w domu. 
Trening klatki piersiowej będziemy powtarzać minimum raz w tygodniu. Zamiast ciężarków weź dwie małe butelki wody 
mineralnej. Mają pojemność 500 ml, a więc odpowiadają hantlom o wadze 0,5 kg. Jeśli poczujesz że możesz więcej 
wykorzystaj większe butelki. 
 

https://www.szkolazklasa.org.pl/wp-content/uploads/2016/11/WF_mat-eksp_15_pilates.pdf


Skręty tułowia: Stań tyłem do ściany. Pochyl się do przodu jednocześnie skręcając tułów. Wykonuj skręty na zmianę – raz na 
prawą, raz na lewą stronę. Cały czas trzymaj łokcie szeroko rozstawione. Zrób trzy serie po piętnaście powtórzeń. 
Krzyżowanie: Ustaw stopy na szerokość bioder. Wyprostuj się. Skrzyżuj przed sobą wyprostowane, ale nie przeprostowane 
ręce. Łokcie delikatnie zginamy, nie prostujemy ich maksymalnie. Nie opuszczaj rąk poniżej barków. Zacznij mocno 
krzyżować butelki, a następnie odwódź ręce na zewnątrz. Wykonaj trzy serie po piętnaście powtórzeń.  
Rozpiętki nad głową: Rozstaw stopy na szerokość barków. Palce stóp skieruj na zewnątrz, ramiona opuść po bokach ciała. 
Zrób przysiad i zatrzymaj pozycję. Napnij brzuch. Unoś dłonie z butelkami nad głowę. Łokcie trzymaj cały czas lekko ugięte. 
Wróć do pozycji wyjściowej. Wykonaj trzy serie po piętnaście powtórzeń. 
Jeżeli macie w  domu pufy to wykorzystajcie je jak ławeczkę i połóżcie się na nich. Stopy oprzyj o podłogę, łopatki 
maksymalnie ściągnij. Hantle trzymaj nachwytem. Weź wdech i opuść butelki do klatki piersiowej. Podczas wydechu 
wypychaj hantle od klatki piersiowej. Wykonaj trzy serie po piętnaście powtórzeń. 
 

Zajęcia rozciągająco-wzmacniające PILATES 
Pilates to ćwiczenia wykonywane w spokojnym tempie, wielokrotnie powtarzane wraz ze świadomym oddechem. Dzięki 
ćwiczeniom rozwijamy siłę i elastyczność mięśni, a także budujemy coraz większą świadomość naszego ciała bez forsownego 
wysiłku. Pilates kształtuje stabilność ciała, a także pozwala na rozwijanie równowagi. Poniżej znajduję się link do zajęć 
pilates. Jeżeli link nie uruchomi się po naciśnięciu proszę skopiować go i wkleić w wyszukiwarkę. W razie problemów proszę 
wykonać jedne z ćwiczeń wzmacniających z poprzednich dni. Ćwiczenia należy wykonywać powoli i w spokoju. 
 
https://www.szkolazklasa.org.pl/wp-content/uploads/2016/11/WF_mat-eksp_15_pilates.pdf 
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Rozgrzewka ogólnorozwojowa (15-20 min) 
1. Lekki trucht przez 3 minuty. 
2. Ćwiczenia w truchcie (po ok. 0,5-1 minutę na każde): 

 opuszczania rąk do ziemi (na zmianę raz lewa, raz prawa); 

  krążenia ramion (lewa, prawa, obie do przodu, do tyłu, na końcu krążenia obiema rękami w  przeciwnych 
kierunkach); 

 podskoki z naprzemiennymi wymachami rąk w górę i unoszeniem kolan. 
3. Ćwiczenie w marszu: wyciągnięcie rąk do przodu i naprzemienne wymachy nogą z dotknięciem palcami stopy do dłoni (po 
8 powtórzeń na nogę). 
4. Ćwiczenia w miejscu (po 8 powtórzeń każde): 

 opad tułowia do przodu, ręce w bok, skręty tułowia zamachem rąk (skrętoskłony); 

 krążenia biodrami raz w jedną, raz w drugą stronę; 

 krążenia kolan (do środka, na zewnątrz, razem w obie strony); 

 krążenia nadgarstków i w stawach skokowych; 

 przysiady. 
5. Ćwiczenia w parterze (po 10 powtórzeń każde): 

 pompki; 

 brzuszki 

 brzuszki skośne; 

 nożyce pionowe w leżeniu na brzuchu; 

 deska (30 sekund). 
 
Ćwiczenia na klatkę piersiową w domu. 
Trening klatki piersiowej będziemy powtarzać minimum raz w tygodniu. Zamiast ciężarków weź dwie małe butelki wody 
mineralnej. Mają pojemność 500 ml, a więc odpowiadają hantlom o wadze 0,5 kg. Jeśli poczujesz że możesz więcej 
wykorzystaj większe butelki. 
 
Skręty tułowia: Stań tyłem do ściany. Pochyl się do przodu jednocześnie skręcając tułów. Wykonuj skręty na zmianę – raz na 
prawą, raz na lewą stronę. Cały czas trzymaj łokcie szeroko rozstawione. Zrób trzy serie po piętnaście powtórzeń. 
Krzyżowanie: Ustaw stopy na szerokość bioder. Wyprostuj się. Skrzyżuj przed sobą wyprostowane, ale nie przeprostowane 
ręce. Łokcie delikatnie zginamy, nie prostujemy ich maksymalnie. Nie opuszczaj rąk poniżej barków. Zacznij mocno 
krzyżować butelki, a następnie odwódź ręce na zewnątrz. Wykonaj trzy serie po piętnaście powtórzeń.  
Rozpiętki nad głową: Rozstaw stopy na szerokość barków. Palce stóp skieruj na zewnątrz, ramiona opuść po bokach ciała. 
Zrób przysiad i zatrzymaj pozycję. Napnij brzuch. Unoś dłonie z butelkami nad głowę. Łokcie trzymaj cały czas lekko ugięte. 
Wróć do pozycji wyjściowej. Wykonaj trzy serie po piętnaście powtórzeń. 
Jeżeli macie w  domu pufy to wykorzystajcie je jak ławeczkę i połóżcie się na nich. Stopy oprzyj o podłogę, łopatki 
maksymalnie ściągnij. Hantle trzymaj nachwytem. Weź wdech i opuść butelki do klatki piersiowej. Podczas wydechu 
wypychaj hantle od klatki piersiowej. Wykonaj trzy serie po piętnaście powtórzeń. 
 

Zajęcia rozciągająco-wzmacniające PILATES 
Pilates to ćwiczenia wykonywane w spokojnym tempie, wielokrotnie powtarzane wraz ze świadomym oddechem. Dzięki 
ćwiczeniom rozwijamy siłę i elastyczność mięśni, a także budujemy coraz większą świadomość naszego ciała bez forsownego 
wysiłku. Pilates kształtuje stabilność ciała, a także pozwala na rozwijanie równowagi. Poniżej znajduję się link do zajęć 
pilates. Jeżeli link nie uruchomi się po naciśnięciu proszę skopiować go i wkleić w wyszukiwarkę. W razie problemów proszę 
wykonać jedne z ćwiczeń wzmacniających z poprzednich dni. Ćwiczenia należy wykonywać powoli i w spokoju. 
 
https://www.szkolazklasa.org.pl/wp-content/uploads/2016/11/WF_mat-eksp_15_pilates.pdf 
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Rozgrzewka ogólnorozwojowa (15-20 min) 
1. Lekki trucht przez 3 minuty. 
2. Ćwiczenia w truchcie (po ok. 0,5-1 minutę na każde): 

 opuszczania rąk do ziemi (na zmianę raz lewa, raz prawa); 

  krążenia ramion (lewa, prawa, obie do przodu, do tyłu, na końcu krążenia obiema rękami w  przeciwnych 
kierunkach); 

 podskoki z naprzemiennymi wymachami rąk w górę i unoszeniem kolan. 
3. Ćwiczenie w marszu: wyciągnięcie rąk do przodu i naprzemienne wymachy nogą z dotknięciem palcami stopy do dłoni (po 
8 powtórzeń na nogę). 
4. Ćwiczenia w miejscu (po 8 powtórzeń każde): 

 opad tułowia do przodu, ręce w bok, skręty tułowia zamachem rąk (skrętoskłony); 

 krążenia biodrami raz w jedną, raz w drugą stronę; 

 krążenia kolan (do środka, na zewnątrz, razem w obie strony); 

 krążenia nadgarstków i w stawach skokowych; 

 przysiady. 
5. Ćwiczenia w parterze (po 10 powtórzeń każde): 

 pompki; 

 brzuszki 

 brzuszki skośne; 

 nożyce pionowe w leżeniu na brzuchu; 

 deska (30 sekund). 
 
Ćwiczenia na klatkę piersiową w domu. 
Trening klatki piersiowej będziemy powtarzać minimum raz w tygodniu. Zamiast ciężarków weź dwie małe butelki wody 
mineralnej. Mają pojemność 500 ml, a więc odpowiadają hantlom o wadze 0,5 kg. Jeśli poczujesz że możesz więcej 
wykorzystaj większe butelki. 
 
Skręty tułowia: Stań tyłem do ściany. Pochyl się do przodu jednocześnie skręcając tułów. Wykonuj skręty na zmianę – raz na 
prawą, raz na lewą stronę. Cały czas trzymaj łokcie szeroko rozstawione. Zrób trzy serie po piętnaście powtórzeń. 
Krzyżowanie: Ustaw stopy na szerokość bioder. Wyprostuj się. Skrzyżuj przed sobą wyprostowane, ale nie przeprostowane 
ręce. Łokcie delikatnie zginamy, nie prostujemy ich maksymalnie. Nie opuszczaj rąk poniżej barków. Zacznij mocno 
krzyżować butelki, a następnie odwódź ręce na zewnątrz. Wykonaj trzy serie po piętnaście powtórzeń.  
Rozpiętki nad głową: Rozstaw stopy na szerokość barków. Palce stóp skieruj na zewnątrz, ramiona opuść po bokach ciała. 
Zrób przysiad i zatrzymaj pozycję. Napnij brzuch. Unoś dłonie z butelkami nad głowę. Łokcie trzymaj cały czas lekko ugięte. 
Wróć do pozycji wyjściowej. Wykonaj trzy serie po piętnaście powtórzeń. 
Jeżeli macie w  domu pufy to wykorzystajcie je jak ławeczkę i połóżcie się na nich. Stopy oprzyj o podłogę, łopatki 
maksymalnie ściągnij. Hantle trzymaj nachwytem. Weź wdech i opuść butelki do klatki piersiowej. Podczas wydechu 
wypychaj hantle od klatki piersiowej. Wykonaj trzy serie po piętnaście powtórzeń. 
 

Zajęcia rozciągająco-wzmacniające PILATES 
Pilates to ćwiczenia wykonywane w spokojnym tempie, wielokrotnie powtarzane wraz ze świadomym oddechem. Dzięki 
ćwiczeniom rozwijamy siłę i elastyczność mięśni, a także budujemy coraz większą świadomość naszego ciała bez forsownego 
wysiłku. Pilates kształtuje stabilność ciała, a także pozwala na rozwijanie równowagi. Poniżej znajduję się link do zajęć 
pilates. Jeżeli link nie uruchomi się po naciśnięciu proszę skopiować go i wkleić w wyszukiwarkę. W razie problemów proszę 
wykonać jedne z ćwiczeń wzmacniających z poprzednich dni. Ćwiczenia należy wykonywać powoli i w spokoju. 
 
https://www.szkolazklasa.org.pl/wp-content/uploads/2016/11/WF_mat-eksp_15_pilates.pdf 
 

7c 

Rozgrzewka ogólnorozwojowa (15-20 min) 
1. Lekki trucht przez 3 minuty. 
2. Ćwiczenia w truchcie (po ok. 0,5-1 minutę na każde): 

 opuszczania rąk do ziemi (na zmianę raz lewa, raz prawa); 

  krążenia ramion (lewa, prawa, obie do przodu, do tyłu, na końcu krążenia obiema rękami w  przeciwnych 
kierunkach); 

 podskoki z naprzemiennymi wymachami rąk w górę i unoszeniem kolan. 
3. Ćwiczenie w marszu: wyciągnięcie rąk do przodu i naprzemienne wymachy nogą z dotknięciem palcami stopy do dłoni (po 
8 powtórzeń na nogę). 
4. Ćwiczenia w miejscu (po 8 powtórzeń każde): 

 opad tułowia do przodu, ręce w bok, skręty tułowia zamachem rąk (skrętoskłony); 

 krążenia biodrami raz w jedną, raz w drugą stronę; 

 krążenia kolan (do środka, na zewnątrz, razem w obie strony); 

 krążenia nadgarstków i w stawach skokowych; 

 przysiady. 
5. Ćwiczenia w parterze (po 10 powtórzeń każde): 

 pompki; 

 brzuszki 

 brzuszki skośne; 

 nożyce pionowe w leżeniu na brzuchu; 

 deska (30 sekund). 

https://www.szkolazklasa.org.pl/wp-content/uploads/2016/11/WF_mat-eksp_15_pilates.pdf


 
Ćwiczenia na klatkę piersiową w domu. 
Trening klatki piersiowej będziemy powtarzać minimum raz w tygodniu. Zamiast ciężarków weź dwie małe butelki wody 
mineralnej. Mają pojemność 500 ml, a więc odpowiadają hantlom o wadze 0,5 kg. Jeśli poczujesz że możesz więcej 
wykorzystaj większe butelki. 
 
Skręty tułowia: Stań tyłem do ściany. Pochyl się do przodu jednocześnie skręcając tułów. Wykonuj skręty na zmianę – raz na 
prawą, raz na lewą stronę. Cały czas trzymaj łokcie szeroko rozstawione. Zrób trzy serie po piętnaście powtórzeń. 
Krzyżowanie: Ustaw stopy na szerokość bioder. Wyprostuj się. Skrzyżuj przed sobą wyprostowane, ale nie przeprostowane 
ręce. Łokcie delikatnie zginamy, nie prostujemy ich maksymalnie. Nie opuszczaj rąk poniżej barków. Zacznij mocno 
krzyżować butelki, a następnie odwódź ręce na zewnątrz. Wykonaj trzy serie po piętnaście powtórzeń.  
Rozpiętki nad głową: Rozstaw stopy na szerokość barków. Palce stóp skieruj na zewnątrz, ramiona opuść po bokach ciała. 
Zrób przysiad i zatrzymaj pozycję. Napnij brzuch. Unoś dłonie z butelkami nad głowę. Łokcie trzymaj cały czas lekko ugięte. 
Wróć do pozycji wyjściowej. Wykonaj trzy serie po piętnaście powtórzeń. 
Jeżeli macie w  domu pufy to wykorzystajcie je jak ławeczkę i połóżcie się na nich. Stopy oprzyj o podłogę, łopatki 
maksymalnie ściągnij. Hantle trzymaj nachwytem. Weź wdech i opuść butelki do klatki piersiowej. Podczas wydechu 
wypychaj hantle od klatki piersiowej. Wykonaj trzy serie po piętnaście powtórzeń. 
 

Zajęcia rozciągająco-wzmacniające PILATES 
Pilates to ćwiczenia wykonywane w spokojnym tempie, wielokrotnie powtarzane wraz ze świadomym oddechem. Dzięki 
ćwiczeniom rozwijamy siłę i elastyczność mięśni, a także budujemy coraz większą świadomość naszego ciała bez forsownego 
wysiłku. Pilates kształtuje stabilność ciała, a także pozwala na rozwijanie równowagi. Poniżej znajduję się link do zajęć 
pilates. Jeżeli link nie uruchomi się po naciśnięciu proszę skopiować go i wkleić w wyszukiwarkę. W razie problemów proszę 
wykonać jedne z ćwiczeń wzmacniających z poprzednich dni. Ćwiczenia należy wykonywać powoli i w spokoju. 
 
https://www.szkolazklasa.org.pl/wp-content/uploads/2016/11/WF_mat-eksp_15_pilates.pdf 
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Rozgrzewka ogólnorozwojowa (15-20 min) 
1. Lekki trucht przez 3 minuty. 
2. Ćwiczenia w truchcie (po ok. 0,5-1 minutę na każde): 

 opuszczania rąk do ziemi (na zmianę raz lewa, raz prawa); 

  krążenia ramion (lewa, prawa, obie do przodu, do tyłu, na końcu krążenia obiema rękami w  przeciwnych 
kierunkach); 

 podskoki z naprzemiennymi wymachami rąk w górę i unoszeniem kolan. 
3. Ćwiczenie w marszu: wyciągnięcie rąk do przodu i naprzemienne wymachy nogą z dotknięciem palcami stopy do dłoni (po 
8 powtórzeń na nogę). 
4. Ćwiczenia w miejscu (po 8 powtórzeń każde): 

 opad tułowia do przodu, ręce w bok, skręty tułowia zamachem rąk (skrętoskłony); 

 krążenia biodrami raz w jedną, raz w drugą stronę; 

 krążenia kolan (do środka, na zewnątrz, razem w obie strony); 

 krążenia nadgarstków i w stawach skokowych; 

 przysiady. 
5. Ćwiczenia w parterze (po 10 powtórzeń każde): 

 pompki; 

 brzuszki 

 brzuszki skośne; 

 nożyce pionowe w leżeniu na brzuchu; 

 deska (30 sekund). 
 
Ćwiczenia na klatkę piersiową w domu. 
Trening klatki piersiowej będziemy powtarzać minimum raz w tygodniu. Zamiast ciężarków weź dwie małe butelki wody 
mineralnej. Mają pojemność 500 ml, a więc odpowiadają hantlom o wadze 0,5 kg. Jeśli poczujesz że możesz więcej 
wykorzystaj większe butelki. 
 
Skręty tułowia: Stań tyłem do ściany. Pochyl się do przodu jednocześnie skręcając tułów. Wykonuj skręty na zmianę – raz na 
prawą, raz na lewą stronę. Cały czas trzymaj łokcie szeroko rozstawione. Zrób trzy serie po piętnaście powtórzeń. 
Krzyżowanie: Ustaw stopy na szerokość bioder. Wyprostuj się. Skrzyżuj przed sobą wyprostowane, ale nie przeprostowane 
ręce. Łokcie delikatnie zginamy, nie prostujemy ich maksymalnie. Nie opuszczaj rąk poniżej barków. Zacznij mocno 
krzyżować butelki, a następnie odwódź ręce na zewnątrz. Wykonaj trzy serie po piętnaście powtórzeń.  
Rozpiętki nad głową: Rozstaw stopy na szerokość barków. Palce stóp skieruj na zewnątrz, ramiona opuść po bokach ciała. 
Zrób przysiad i zatrzymaj pozycję. Napnij brzuch. Unoś dłonie z butelkami nad głowę. Łokcie trzymaj cały czas lekko ugięte. 
Wróć do pozycji wyjściowej. Wykonaj trzy serie po piętnaście powtórzeń. 
Jeżeli macie w  domu pufy to wykorzystajcie je jak ławeczkę i połóżcie się na nich. Stopy oprzyj o podłogę, łopatki 
maksymalnie ściągnij. Hantle trzymaj nachwytem. Weź wdech i opuść butelki do klatki piersiowej. Podczas wydechu 
wypychaj hantle od klatki piersiowej. Wykonaj trzy serie po piętnaście powtórzeń. 
 

Zajęcia rozciągająco-wzmacniające PILATES 
Pilates to ćwiczenia wykonywane w spokojnym tempie, wielokrotnie powtarzane wraz ze świadomym oddechem. Dzięki 
ćwiczeniom rozwijamy siłę i elastyczność mięśni, a także budujemy coraz większą świadomość naszego ciała bez forsownego 
wysiłku. Pilates kształtuje stabilność ciała, a także pozwala na rozwijanie równowagi. Poniżej znajduję się link do zajęć 

https://www.szkolazklasa.org.pl/wp-content/uploads/2016/11/WF_mat-eksp_15_pilates.pdf


pilates. Jeżeli link nie uruchomi się po naciśnięciu proszę skopiować go i wkleić w wyszukiwarkę. W razie problemów proszę 
wykonać jedne z ćwiczeń wzmacniających z poprzednich dni. Ćwiczenia należy wykonywać powoli i w spokoju. 
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Rozgrzewka ogólnorozwojowa (15-20 min) 
1. Lekki trucht przez 3 minuty. 
2. Ćwiczenia w truchcie (po ok. 0,5-1 minutę na każde): 

 opuszczania rąk do ziemi (na zmianę raz lewa, raz prawa); 

  krążenia ramion (lewa, prawa, obie do przodu, do tyłu, na końcu krążenia obiema rękami w  przeciwnych 
kierunkach); 

 podskoki z naprzemiennymi wymachami rąk w górę i unoszeniem kolan. 
3. Ćwiczenie w marszu: wyciągnięcie rąk do przodu i naprzemienne wymachy nogą z dotknięciem palcami stopy do dłoni (po 
8 powtórzeń na nogę). 
4. Ćwiczenia w miejscu (po 8 powtórzeń każde): 

 opad tułowia do przodu, ręce w bok, skręty tułowia zamachem rąk (skrętoskłony); 

 krążenia biodrami raz w jedną, raz w drugą stronę; 

 krążenia kolan (do środka, na zewnątrz, razem w obie strony); 

 krążenia nadgarstków i w stawach skokowych; 

 przysiady. 
5. Ćwiczenia w parterze (po 10 powtórzeń każde): 

 pompki; 

 brzuszki 

 brzuszki skośne; 

 nożyce pionowe w leżeniu na brzuchu; 

 deska (30 sekund). 
 
Zabawa w kręgle. 
Do zabawy należy przygotować puste butelki po napojach. Mogą być pomieszane duże i małe. Butelki stawiamy przy ścianie 
(szafie) i zbijamy je w różny sposób małą piłką. Jeżeli nie mamy małej piłki używamy zgniecionej gazety. Kręgle zbijamy do 
momentu aż wszystkie się przewrócą. Aby urozmaicić zabawę należy raz rzucać lewą ręką raz prawą. Następnie używając 
stopy kopiąc piłkę lub unosząc ją w siadzie i rzucając. 
 
Rzuty do celu. 
Dziecko gniecie dokładnie gazetę i formuje z niej kulę (trzy kule lub więcej), dziecko celuje do kosza (miska, wiadro itp.) z 
wyznaczonego miejsca, trzy serie po 3 rzuty. Pierwsza seria rzuty prawą ręką, druga seria rzuty lewą ręką i trzecia ręką 
wybraną przez dziecko. Podliczamy ilość celnych rzutów i powtarzamy rzuty. 
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KARTA AKTYWNOŚCI 
 

Data 

wykonania 

ćwiczeń 

Wykonane 

ćwiczenia 

Ćwiczenia nie 

wykonane 

Czas 

ćwiczeń 

18 maja 

2020    

19 maja 

2020    

20 maja 

2020    

21 maja 

2020    

22 maja 

2020 
   

 

 

    …………………………………………………………… 

             Podpis ucznia 
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