
Klasy: VII A, B, C dziewczęta i chłopcy 

Termin: 2.04.2020 
Temat: Ćwiczenia z przyborem nietypowy. 
 
Drodzy uczniowie proponujemy wam dzisiaj zajęcia dosyć nietypowe. Potrzebne wam do 
nich tylko stabilne krzesło i troszkę miejsca, możecie je wykonać w pokoju, na tarasie czy 
ogródku przydomowym. 
Do filmu dołączamy opis, bo ćwicząc razem z prowadzącą nie macie możliwości wykonania 
odpowiedniej ilości powtórzeń - film jest tylko 
instrukcją. https://www.youtube.com/watch?v=KReFQFOlIRo 
 
ROZGRZEWKA 
1. ręce oparte o krzesło i bieg w miejscu; 
2. ręce na krześle i wykonujemy odskok i doskok; 
3. ręce na krześle, nogi w wykroku i podskokiem zmiana nóg; 
4. ręce na krześle, nogi pracują jak do pajacyka; 
5. jedna noga na krześle i podskokiem zmiana nóg. 
TRENING WŁAŚCIWY 
1. siadamy na krześle, a następnie wykonujemy wyskok obunóż i ponownie siadamy; 
2. siadamy na z wyprostowaną jedną nogą w przód i wstajemy- pamiętajcie, że trzeba to 
powtórzyć na drugą nogę: 
3. stajemy tyłem do krzesła w odległości około 0,5 m, jedna doga na krześle, wykonujemy 
przysiad na nodze stojącej na podłodze - pamiętajcie o drugiej nodze; 
4. podpór przodem nogi na krześle ręce na podłodze, zestawiamy z krzesła raz prawą, raz 
lewą nogę; 
5. pozycja jak wyżej i na rękach wędrujemy do przodu i do tyłu; 
6. wchodzimy i schodzimy z krzesła, raz prawą, a raz lewą nogą; 
7. jak wyżej, tylko po wejściu nie prostujemy nóg w kolanach; 
8. stajemy na krześle i zestawiamy jedna nogę na podłogę i powrót (pamiętajcie o drugiej 
nodze); 
9. dłonie na krześle i wymachy nogi w tył ( tyle samo razy prawa i lewa noga); 
10. ręce na podłodze około 1m od krzesła, nogi na krześle, uginamy nogi jak byśmy chcieli 
kolanami dotknąć podłogi; 
11. podpór tyłem, ręce na krześle i uginamy łokcie (coś w rodzaju pompek tyłem); 
12. jak wyżej, ale w momencie wyprostu łokci prostujemy naprzemiennie prawą i lewą nogę; 
13. leżenie na krześle na brzuchu i napinając mięśnie unosimy jednocześnie ręce i nogi; 
14. podpór przodem na przedramieniu jednej reki, a druga wykonuje wymachy, to samo na 
drugą stronę; 
15. podpór przodem, nogi na krześle, ręce na podłodze i naprzemiennie dłonie dotykają 
przeciwnego ramienia. 
 
Wykonajcie od 5 do 10 powtórzeń przynajmniej 10 wybranych ćwiczeń. 

Jeżeli chcecie nagrajcie krótki (max 1 min) jak ćwiczycie i prześlijcie nam na adres: 

wf7sp13@wp.pl 
Najlepszych i najaktywniejszych ocenimy- w tytule wpisujcie nazwisko i klasę 
 
Ze sportowym pozdrowieniem nauczyciele wychowania fizycznego: Katarzyna 
Skrzypczyk, Izabela Remisz, Joanna Trocha, Sebastian Sielski. 


