
Wychowanie fizyczne 

 

Kształtowanie sprawności ogólnej. 

Rozgrzewka: 

- trucht(może być wykonany w miejscu) 1-2 min 

Poniższe ćwiczenie wykonujecie każde w swoim tempie i sami ustalacie sobie przerwy 
między ćwiczeniami, tak aby nie spowodować nadmiernego zmęczenia organizmu. 
- ćwiczenia w miejscu rozciągające/mobilizujące stawy: w postawie stojącej wykonujemy – 
krążenia ramion w  przód i w tył oburącz po 10 powtórzeń, stawów skokowych 
(po 10 na każdy staw w obu kierunkach w prawą/lewą stronę), krążenia stawów kolanowych 
po 5 powtórzeń do wewnątrz i na zewnątrz. W postawie stojącej w lekkim rozkroku – 
krążenia bioder w obu kierunkach po 5 powtórzeń, krążenie tułowia po 3 powt.  
w obu kierunkach i podobnie wykonujemy krążenia głowy dodają jeszcze skłony głowy  
w przód/tył w prawą i lewą stronę, możemy dodać do tego krążenia w stawach 
nadgarstkowych. W postawie rozkrocznej wykonujemy skrętoskłony po 5 powt.(prawą ręka 
do lewej nogi i odwrotnie), skłony do prawej i lewej nogi na zmianę po 5 powt. na stronę, 
wypady boczne po 4 powt. na każdą stronę. W pozycji siedzącej: wykonujemy siad prosty 
rozkroczny, po czym wykonujemy skłony do prawej i lewej nogi na zmianę 
 po 4 powt., wykonujemy siad prosty i wykonujemy podczas niego 5 skłonów w przód. 
- ćwiczenie w truchcie(mogą być wykonywane w miejscu): wykonujemy  
skip C na 1 nogę( prawa noga 10 powt. i lewa noga 10 powt., podobnie wykonujemy  
skip A, wykonujemy skip C i A na obie nogi(na przemian) po 10 powt., następnie 
wykonujecie podskoki naprzemianstronne(10 podskoków), „pajacyki”(10 powt.) 
 lub bieg krokiem odstawno-dostawnym. 
 

1-2 min przerwy 

Ćwiczenia sprawności ogólnej(wykonujemy po 10 powt. każde ćwiczenie) 
- przysiady(pamiętajcie o tym żeby stać na całych stopach i stopy powinny być na szerokości 
waszych bioder lub delikatnie wykraczając za szerokość bioder) 
- skłony w przód z leżenia tyłem(pozycja z lekko ugiętymi nogami w stawach kolanowych 
 i biodrowych), tzw. „brzuszki”, 
- skłony w tył z leżenia przodem(ręce wyprostowane przed sobą lub ugięte a dłonie  
pod brodą), 
- podskoki obunóż „żabki” 
- w marszu co trzeci krok, lub w pozycji stojącej skłony w przód w rozkroku, 
- podskoki jednonóż (po 5 powt. na nogę L i P) 

Po 2 min przerwy powtarzamy całość jeszcze raz. Jeżeli ilość powtórzeń jest za mała lub zbyt 
duża, do dodajemy 1-2…, lub odejmujemy 1-2… powtórzenia. 

Ćwiczenie uspokajające/rozluźniające 2-3 minuty: 

- w marszu lub w pozycji stojącej luźne wymach ramion jednocześnie głęboko i spokojnie 
oddychając, 
- ćwiczenia rozciągające na różne partie mięśniowe(rąk, nóg, tułowia). 

Owocnej pracy. 


