
Propozycje codziennej aktywności 

Wybierzcie z Rodzicami spośród proponowanych form aktywności takie, które się Wam podobają, są 

dostosowane do Waszych możliwości i umiejętności, posiadanych przyborów i otoczenia w jakim 

przebywacie. 

 

Dla młodszych uczniów: 

• Prosta rozgrzewka  https://youtu.be/6zL8zd1fDZU 

• Ćwiczenia z małą piłką rehabilitacyjną https://youtu.be/FuTtM3BqlcY 

• Ćwiczenia z piłką dla jednej osoby https://youtu.be/OFNJYSN0ZIU 

• Ćwiczenia z piłką dla dwóch osób https://youtu.be/qP4iNNB2kck 

• Zabawy z woreczkami ( woreczek można zastąpić skarpetką wypełnioną np. ryżem, fasolą) 

https://youtu.be/VXGs7KWCezs 

• Wyprostuj się-profilaktyka wad postawy https://youtu.be/hrk7sMV38ec 

• Zumba Kids https://youtu.be/ymigWt5TOV8 

• Drabinka koordynacyjna. Drabinkę można też narysować na piasku lub ułożyć na trawie ze 

sznurka i wykorzystać do gry w klasy. https://youtu.be/Kkoi9UatWv8 

• Skakanka https://youtu.be/I--9eLnz31g 

• Ringo https://youtu.be/gaQUFc1twBg 

• Zabawy ruchowe z piosenkami z płyty pod tytułem „Wygibasy z naszej klasy”: 

▪ Skaczemy, biegniemy: https://youtu.be/OZTYeTEZ2wA 

▪ Kto jak skacze: https://youtu.be/LNouuY9zrKQ 

▪ Duży i mały skok: https://youtu.be/InxomdEHL8M 

▪ Najpierw skłon: https://youtu.be/FZ3pj_ZkldQ 

▪ Taniec zygzak: https://youtu.be/xm93WFJ7bNs 

▪ Równowaga: https://youtu.be/ozI7YcVASgo 

 

Dla starszych uczniów: 

• Trening obwodowy całego ciała https://youtu.be/7P2toKLQD5Q 

• Trening funkcjonalny całego ciała https://youtu.be/Vmuv2ZL_u1c 

• Trening interwałowy góry ciała i brzucha https://youtu.be/6qy9Z-J05xY 

• Tabata dla początkujących 

▪ https://youtu.be/BJdP8PnYYog 

▪ https://youtu.be/Z4ziWoCuf5g 

• Drabinka koordynacyjna 

▪ https://youtu.be/Kkoi9UatWv8 

▪ https://youtu.be/zxdHhz_cxTY 

• Skakanka https://youtu.be/I--9eLnz31g 

• Ringo https://youtu.be/gaQUFc1twBg 

• Zumba https://youtu.be/7X8eftN2mv0 

• Ćwiczenia na kręgosłup https://youtu.be/2bldKNFVfIc 

 

Dla wszystkich: 

Edukacja zdrowotna i wiedza 

• Aktywność fizyczna i jej wpływ na zdrowie https://slideplayer.pl/slide/1276454/   

• Muzeum Sportu i Turystyki – lekcja on-line – W krainie pięciu kółek olimpijskich 

https://www.muzeumsportu.waw.pl/zobacz/filmy/853-lekcja-on-line-w-krainie-pieciu-kolek-

olimpijskich 

• Muzeum Sportu i Turystyki – lekcja on-line – Historia Pochodni Olimpijskich 

https://www.muzeumsportu.waw.pl/zobacz/filmy/839-lekcja-on-line-historia-pochodni-

olimpijskich 

• O zdrowym odżywianiu: 
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▪ Zbilansowana dieta: https://youtu.be/ltr6xhuHvO4 

▪ Warzywa i owoce: https://youtu.be/ZzYZFbO0CAY 

▪ Produkty zbożowe: https://youtu.be/HSN9mM6lyzU 

▪ Produkty mleczne: https://youtu.be/Veacl9J-yrQ 

▪ Mięso i wędliny: https://youtu.be/49pgfTo_jEY 

▪ Ryby: https://youtu.be/ylOowB2ZJuw 

▪ Nasiona roślin strączkowych: https://youtu.be/Kij98CQXSOs 

▪ Jaja: https://youtu.be/tG7YwAnrDPg 

▪ Oleje, masło i margaryna: https://youtu.be/y8bl64orGZ8 

▪ Orzechy, pestki, nasiona: https://youtu.be/J2fK5J27Lc8 

▪ Woda i napoje: https://youtu.be/6IFZKkybDOY 

▪ Sól, cukier, przyprawy: https://youtu.be/lP6N9yRnWI8 

▪ Aktywność fizyczna: https://youtu.be/jgJOS26G1wY 

 

Starajcie się wykonywać wybrane formy aktywności codziennie. Spędzajcie aktywnie czas na świeżym 

powietrzu. Pomagajcie Rodzicom w pracach w domu, czy ogródku. 

Jeśli macie możliwość wydrukujcie Karty Codziennej Aktywności i codziennie zaznaczajcie w tabeli 

wykonywane przez Was zadania ruchowe stawiając krzyżyk w odpowiednim okienku. Wypełnione karty 

oddacie swojemu nauczycielowi wychowania fizycznego po powrocie do szkoły. Możecie też po 

zakończeniu każdego tygodnia przesyłać do nauczyciela zdjęcie wypełnionej karty przez Messenger lub na 

adres e-mail: r.baczul@poczta.fm. 
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Tygodniowa Karta Aktywności Ucznia 
 

Imię i nazwisko Ucznia: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Rodzaj Aktywności PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 
Spacer      

Rower 
 
 
 

     

Prace domowe 
lub  
prace w gospodarstwie 
 
 

     

Ćwiczenia i zabawy  
z piłką 
 
 
 

     

Skakanie  
na skakance 
 
 
 

     

Zumba lub  
ćwiczenia do 
piosenek  
„Wygibasy z naszej 
klasy”  

     

Drabinka koordynacyjna 
lub gra w klasy 
 
 
 

     

Zabawy z kółkiem  
ringo  
 
 
 

     

Tabata – film 
 

     

Ćwiczenia „Zdrowy kręgosłup” lub 
„Wyprostuj się” 

     

Trening interwałowy – film 
 

     

Trening obwodowy – film 
 

     

 

 

 


