
25 - 29.05.2020 
Klasa: 4 A 
TEMAT: Dokonujemy pomiarów wysokości i masy ciała. 
kompetencje: uczeń dokonuje pomiarów wysokości i masy ciała; z pomocą tabel 
potrafi interpretować wyniki. 
 
Przybory: miarka (centymetr); waga. 
 
Drogi uczniu, 
dokonaj pomiarów wysokości i masy ciała. Do zmierzenia masy potrzebna jest waga, 
natomiast do zmierzenia wysokości potrzebna będzie miarka oraz pomoc, najlepiej 
osoby dorosłej.  
Mając te dane możemy ustalić współczynnik BMI (z ang. body mass index) - to 
obecnie najprostszy wskaźnik do zdiagnozowania nadwagi bądź niedowagi. 
 

 
 
BMI dzieci oblicza się jednak nieco inaczej niż u osób dorosłych. Mianowicie, 
interpretuje się go w oparciu o tzw. siatki centylowe, ponieważ wskaźnik wagi 
różni się w zależności od wzrostu dziecka.  
 
Tabela dla dziewczynek 5-19 lat 

 
 



 
 
Tabela dla chłopców 5-19 lat 

 
 
Pomocne w obliczeniach i interpretacji wyników będą: 
https://swiat-rodzicow.pl/bmi-dzieci-jak-obliczyc  
http://oblicz-bmi.pl/index.php 
 
Ze sportowym pozdrowieniem: 
Katarzyna Skrzypczyk 



 
Klasa: 4 A 
TEMAT: Test sprawności fizycznej - szybkość, gibkość. 
kompetencje: uczeń poznaje próby testu sprawności mierzące wybrane cechy 
motoryczne. 
 
Przybory: stoper (funkcja w każdym dzisiejszym telefonie:) 
 
Pamiętaj: Przewietrz pomieszczenie przed wykonywaniem ćwiczeń; ĆWICZ POD 
OPIEKĄ OSOBY DOROSŁEJ. 
 
Rozgrzewka fittykid: 
https://www.youtube.com/watch?v=SGuKDNvBo_U  
 
Stretching - rozciąganie całego ciała: 
https://www.youtube.com/watch?v=vq_4SghsXUg  
 
Szybkość: 
- biegnij szybko przez 10 sekund (bieg z wysokim unoszeniem kolan), klaszcząc pod 
uniesioną nogą. Policz liczbę klaśnięć. 
 
DZ/CH 
  1 pkt - 12 klaśnięć/15 klaśnięć 
  2 pkt - 16 klaśnięć/20 klaśnięć  
  3 pkt - 20 klaśnięć/25 klaśnięć  
  4 pkt - 25 klaśnięć/30 klaśnięć  
  5 pkt - 30 klaśnięć/35 klaśnięć  
  6 pkt - 35 klaśnięć/40 klaśnięć   

 
Gibkość: 
- stań w pozycji na baczność, nie zginając nóg w kolanach wykonaj ruchem ciągłym 
powolny skłon w przód. 
 
  1 pkt - chwyć oburącz za kostki 
  2 pkt - palcami obu rąk dotknij palców stóp 
  3 pkt - palcami obu rąk dotknij podłoża 
  4 pkt - wszystkimi palcami obu rąk dotknij podłoża 



  5 pkt - dotknij dłońmi podłoża 
  6 pkt - dotknij głową kolan 

 
Praca domowa: Odeślij do 01.06.2020 (Dzień Dziecka - przy okazji Wszystkiego 
Najlepszego:) na adres wf4sp13@wp.pl filmik z obiema próbami (pamiętaj że próba 
szybkości trwa 10 sekund). Poprosimy o podpisywanie maili nazwiskiem i imieniem 
UCZNIA. 
 
Ze sportowym pozdrowieniem: 
Katarzyna Skrzypczyk 
 


