


➢ Przed każdymi ćwiczeniami 

wykonaj rozgrzewkę!☺ Dzięki 

temu unikniesz kontuzji, a Twój 

organizm będzie przygotowany 

na dawkę aktywności fizycznej.   

➢ Wykonaj ćwiczenia podane na 

każdy dzień.

➢ Wykonaj ćwiczenia rozciągające 

na koniec każdych zajęć.



➢ Zanim przejdziesz do ćwiczeń na dany 

dzień, koniecznie się rozgrzej ☺

➢ Wejdź w podany link.

➢ Spróbuj wykonać układ taneczny w 

rytm muzyki.

➢ Jeżeli nie uda Ci się powtórzyć 

układu, zatańcz spontanicznie 

angażując mięsnie całego ciała.

➢ https://bit.ly/35pxcIy

https://bit.ly/35pxcIy


➢Wejdź w podany link.

➢Ćwiczenia wykonuj 

zgodnie z informacjami 

podanymi w filmie.

➢Nie ciągnij na siłę! ☺

➢https://bit.ly/2KVSnc0

https://bit.ly/2KVSnc0


W tym tygodniu poznasz kilka  
ciekawostek dotyczących 
igrzysk olimpijskich.

Przypomnę Ci również, 
sylwetki następnych 
wspaniałych polskich 
sportowców ☺



IRENA SZEWIŃSKA 

Pierwsza Dama lekkoatletyki.
Specjalizowała się w biegach 

sprinterskich i skoku w dal.

Siedmiokrotna medalistka igrzysk 

olimpijskich oraz dziesięciokrotna 

medalistka mistrzostw Europy.

Wejdź w podany link i obejrzyj film o tej 

wspaniałej lekkoatletce:

➢ https://www.youtube.com/watch?v=-

gzt26BSLHo

https://www.youtube.com/watch?v=-gzt26BSLHo


➢ Przygotuj dwie piłeczki. Zamiast 

tego mogą być np. zwinięte 

skarpetki☺

➢ Wejdź w podany link.

➢ Wykonaj ćwiczenia, które są 

przedstawione na filmie. 

➢ Ćwiczenia te wymagają 

koncentracji i wytrwałości!

➢ Nie poddawaj się ☺

➢ https://bit.ly/2WhcTc0

https://bit.ly/2WhcTc0


Wystarczył sam koń

Jeźdźca lub woźnicę w wyścigach 

konnych uważano za osobę 

o drugorzędnym znaczeniu. Zwycięzcą 

zostawał właściciel wierzchowca lub 

zaprzęgu. Na jednych z igrzysk koń Aura 

zrzucił tuż po starcie swego jeźdźca 

i samotnie pierwszy przybył do mety. 

Zwycięzcą został jego właściciel -

Fejdolas z Koryntu.



➢ Wykonaj swój ulubiony 

trening z zeszłego tygodnia.

➢ Nie zapomnij o rozgrzewce i 

rozciąganiu na koniec zajęć. 

➢ A teraz trochę historii.

➢ Wejdź w podany link.

➢ Obejrzyj filmik i poznaj 

krótką historię WF-u ☺

➢ https://bit.ly/2WhPOWO

https://bit.ly/2WhPOWO


Władysław Kozakiewicz 

Polski lekkoatleta – tyczkarz i wieloboista. 

Złoty medalista olimpijski w skoku o tyczce z 

Moskwy z roku 1980.

W tym konkursie gospodarze liczyli na 

Konstantina Wołkowa. Publiczność starała się 

więc przeszkadzać Kozakiewiczowi. Polak 

pokonywał kolejne wysokości przy gwizdach z 

trybun. Kiedy za drugim razem pokonał 

poprzeczkę na wysokości 5,74 m, odwrócił się 

do publiczności i pokazał jej zgiętą w łokciu 

rękę - słynny „gest Kozakiewicza”.

Poznaj historię Władysława Kozakiewicza

➢ https://bit.ly/2L9y0br

https://bit.ly/2L9y0br


 Zadaniem ćwiczeń koordynacyjnych  
jest polepszenie automatycznych reakcji 
organizmu, które odpowiedzialne są za 
utrzymywanie równowagi oraz uzyskanie 
poprawy płynności i koordynacji ruchów.

 Podczas wykonywania tych ćwiczeń 
wystawiona zostanie na próbę zdolność 
Twojego ciała do utrzymania równowagi. 
Nie zdziw się, jeżeli podczas ćwiczeń 
odczujesz napięcie mięśni, 
zaangażowanych przy utrzymywaniu 
pozycji pionowej.

 Do dzieła! ☺



 Włącz film i zobacz z 
czego wykonasz 
drabinkę koordynacyjną.

 Przygotuj ją sobie i wróć 
do filmu. 

 Wykonaj ćwiczenia 
przedstawione na filmie 
☺

➢https://tiny.pl/7gtcl

https://tiny.pl/7gtcl


Znicz olimpijski 

Jest zapalany w dzień rozpoczęcia igrzysk 

olimpijskich. Znicz zapala ostatni uczestnik 

sztafety biegnącej z ogniem olimpijskim zapalonym 

tradycyjnie w Olimpii od promieni słonecznych. Znicz 

pozostaje zapalony aż do końca igrzysk olimpijskich. 

W przypadku jego zgaśnięcia, może być ponownie 

zapalony tylko od zapasowego ognia, mającego swe 

źródło także w Grecji. Nigdy zwykłą zapalniczką! 



 Zachęć swoich rodziców i 
domowników do wspólnego 
obejrzenia filmu, na temat 
prawidłowej postawy podczas 
siedzenia ☺

 https://tiny.pl/7gt5b

https://tiny.pl/7gt5b


 Włącz film podany w linku.

 Przygotuj kijek od miotły albo 
mopa.

 Wykonaj ćwiczenia zgodnie z 
instrukcją. 

➢https://tiny.pl/7g9lk

https://tiny.pl/7g9lk


Olimpijski skandal

W 1904 roku na igrzyskach 

olimpijskich, w czasie biegu 

maratońskiego panował straszny 

upał. 

Wielu zawodników mdlało. 

Tymczasem na metę wbiegł, jako 

pierwszy Amerykanin Fred Lorz

świeżutki i nawet nie spocony. Po 

zbadaniu sprawy okazało się, że 17 

km wiózł go samochód spotkany na 

trasie.



➢https://www.youtube.com/

watch?v=NVI36d634Ow

 Pamiętaj o rozgrzewce i 
rozciąganiu ☺

 Przygotuj kilka pluszaków.

 Włącz film podany w linku.

 Wykonaj ćwiczenia zgodnie z 
instrukcją.

https://www.youtube.com/watch?v=NVI36d634Ow



