
Klasa  Vb 
02.04.2020 - czwartek
Gimnastyka  podstawowa
Temat; 
            Ćwiczymy z przyborem nietypowym

kompetencje;  uczeń przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń
                        uczeń potrafi samodzielnie zorganizować krótką formę zajęć ruchowych
                        uczeń potrafi dokonać samokontroli i samooceny 

Zadanie do wykonania;  Przy użyciu krzesła wykonaj serię ćwiczeń zgodnie z zamieszczonym 
                                        filmem :   https://www.youtube.com/watch?v=KReFQFOlIRo
                                        Ostatnią serią nagraj swoim telefonem i zostaw w pamięci. W trakcie   
                                        wykonywania ćwiczeń możesz wykorzystać dowolną muzykę.

Uwagi ; Przed przystąpieniem do ćwiczeń otwórz okno – przewietrz pokój , ćwiczenia wykonuj na  
              dywanie lub kocu , zachowaj bezpieczny odstęp od mebli i innych sprzętów , ćwiczenia   
              wykonuj w obecności osoby dorosłej. Włącz do ćwiczeń innych domowników. 
              Wykonuj te ćwiczenia codziennie lub 2x dziennie , rano i wieczorem. 
              Pamiętaj – robisz to dla siebie nie dla oceny. 

07.04.2020 – wtorek
Lekka atletyka 
Temat;
            Wzmacniamy mięśnie nóg – wykorzystanie miejsc i warunków nietypowych

kompetencje; uczeń rozumie i stosuje potrzebę ruchu dla rozwoju własnego organizmu
                       uczeń potrafi wprowadzić elementy samooceny
                       uczeń zna zasady bezpieczeństwa

Zadanie do wykonania; Wykorzystaj do ćwiczeń schody w swoim domu/bloku. Każde ćwiczenie 
                                       wykonuj na 8-12 stopniach pamiętając o odpowiednim obuwiu  
                                       uniemożliwiającym poślizg.   Wykonaj sześć zaproponowanych ćwiczeń 
                                       powtarzając je w 12 seriach  - zaproponuj 3 kolejne ćwiczenia wg własnego
                                       pomysłu – zapisz je , wykorzystamy je na lekcjach.
                                       Ćwiczenia:  1- wejdź na czworaka przodem , zejdź tyłem
                                                           2 – wskocz obunóż przodem po jednym stopniu
                                                           3 – wejdź swobodnie przodem pokonując jednorazowo 
                                                                 po 2-5 stopni w bardzo wolnym tempie
                                                           4 -  wskocz naprzemiennie jednonóż po 1 stopniu
                                                           5 – pokonaj schody skokami obunóż przodem skacząc po 3-4   
                                                                 stopnie
                                                           6 – wskocz jednonóż przodem po jednym stopniu /najpierw 
                                                                 noga lewo potem prawa/
Uwagi;  Przed przystąpieniem do ćwiczeń otwórz okno – przewietrz pokój . Wykonuj ćwiczenia w 
obecności osoby dorosłej.     
                                                                                                                    JACEK  KISIEL

pamiętaj o ruchu i ćwiczeniach w ciągu całego dnia , nie tylko podczas zdalnych lekcji


