
PRZEDMIOT: wychowanie fizyczne 

KLASA: VIII A, B, C  

TERMIN:  8.04.2020 r.  

Temat: Kształtowanie mięśni ramion i nóg. 

Wiadomości teoretyczne: 

Sprzątanie to niekiedy przykra konieczność, ale także dobra okazja, żeby się poruszać. 

Dlaczego więc nie połączyć przyjemnego treningu z pożytecznym robieniem porządków 

przedświątecznych? :) 

W trakcie wykonywania domowych obowiązków możemy ćwiczyć poszczególne partie ciała, 

usprawniając je, uelastyczniając i wysmuklając oraz w rezultacie - chudnąć.  

Trenerzy fitness zachęcają, aby ćwiczyć mięśnie podczas wykonywania codziennych 

czynności. 

 

To ci się przyda! 
Ile kalorii można spalić podczas prac domowych? 

Kalorie spalone podczas sprzątania przez 30 minut: 

 Odkurzanie - 120 kcal. 

 Mycie podłogi - 120 kcal. 

 Sprzątanie łazienki - 160 kcal 

 Mycie okien lub samochodu - 135 kcal 

 Ścielenie łóżka - 100 kcal. 

 

Jeśli lubisz śpiewać podczas sprzątania, to wspaniale! Śpiewanie pozwala spalić dodatkowe 

60 kcal. Z innej strony sprzątanie może być mile spędzonym czasem  z najbliższymi,  

np. można razem sprzątać i rozmawiać, dzielić się obowiązkami podczas sprzątania,  

czyli współpracować. Najgorsze jest, kiedy jedna osoba bierze na siebie ,,cały brud” w domu. 

Budzi to frustracje, a tym samym kłótnie… Pomóż innym! 

 

Zapamiętaj, że zdrowe sprzątanie polega na nieobciążaniu kręgosłupa, dlatego stosuj się 

do poniższych wskazówek: 

1. Jeżeli musisz się schylić, ugnij nogi w kolanach. 

2. Odkurzając, zazwyczaj się schylamy. Dlatego użyj rury teleskopowej, której długość 

dopasuj do własnego wzrostu, aby odkurzać w pozycji wyprostowanej. 

3. Myj podłogę mopem. W miejscach trudno dostępnych, myj podłogę w klęku 

podpartym. 

4. Gdy myjesz wannę, rób to w pozycji klęczącej. 

5. W trakcie prasowania lub zmywania naczyń - co jakiś czas przenoś ciężar ciała  

z jednej nogi na drugą. 

6. Sprzątając górne półki - użyj małej drabinki lub krzesła. Nie stawaj na palcach. 

https://www.poradnikzdrowie.pl/diety/cwiczenia/ile-kalorii-spalamy-podczas-roznych-czynnosci-tabela-spalania-kalorii_41582.html


7. Wracając z ciężkimi zakupami ze sklepu

lub skorzystaj z torby na kółkach.

kręgosłup to zapamięta i odda Ci 

 

 

 

 

 

 

Ciekawostka! 

Podobno na fobię obejmującą wszelkie przejawy 

Beckham. Brudu (z nieco innych

Jackson, który jednak chorował na inną odmianę manii czystości 

zarazkami). Dlatego dbaj o porządek bez fobii do sprzątania

 

Wiadomości praktyczne: 

 

Jak pracować, żeby spalać kalorie

domownikom! 

 

Odkurzanie  

Ciągnąc odkurzacz przez mieszkanie 

aby napinać mięśnie brzucha i

trudno dostępne powierzchnie (np. pod 

szafkami), kucaj zamiast klękać. Przysiady 

wspaniale wyszczuplą uda i

godzinę spalisz kolejnych 200 kcal.

Wracając z ciężkimi zakupami ze sklepu, rozłóż równomiernie ich ciężar na dwie ręce 

lub skorzystaj z torby na kółkach. Nigdy nie dźwigaj zbyt ciężkich ciężarów!

kręgosłup to zapamięta i odda Ci po latach. Nie zostań kaleką na starość! 

Podobno na fobię obejmującą wszelkie przejawy bałaganu cierpi np. piłkarz

Beckham. Brudu (z nieco innych, niż Beckham powodów) obawiał się obsesyjnie Michael 

Jackson, który jednak chorował na inną odmianę manii czystości - germofobię (strach przed 

Dlatego dbaj o porządek bez fobii do sprzątania… :) 

Pamiętacie? 

Motto ćwiczenia z 6 kwietnia: 

szyba – rodzicom się przyda! 

Daliście radę? 

Ten kto dał radę… dostaje „piątkę

 

kalorie? Wybierzcie coś dla siebie i pomóżcie innym 

nąc odkurzacz przez mieszkanie - pamiętaj, 

aby napinać mięśnie brzucha i pupy. Czyszcząc 

trudno dostępne powierzchnie (np. pod 

iast klękać. Przysiady 

wspaniale wyszczuplą uda i pośladki. Przez 

200 kcal.  

rozłóż równomiernie ich ciężar na dwie ręce  

dźwigaj zbyt ciężkich ciężarów! Twój 

kaleką na starość! :) 

bałaganu cierpi np. piłkarz–celebryta David 

niż Beckham powodów) obawiał się obsesyjnie Michael 

germofobię (strach przed 

: Czysta, świąteczna 

piątkę”!  

? Wybierzcie coś dla siebie i pomóżcie innym 



 

 

Mycie łazienki  

Kafelki czyść tą samą techniką, co okna. Do mycia nie używaj chemicznych preparatów, tylko 

zwykłej ciepłej wody z octem. Zadbasz o środowisko i o własne zdrowie, a przez godzinę 

spalisz aż 280 kcal.  

 

 

Prasowanie 

Wyszczupli twoje nogi i wzmocni mięśnie rąk. 

Postaw kosz z praniem na podłodze obok deski. 

Stań wyprostowana/y i rozstaw stopy na 

szerokość bioder. Sięgając po ubranie, rób 

przysiad. Podczas prasowania, unoś pięty 

w górę, napinając mięśnie łydek. Przez 60 minut 

spalisz 140 kcal.  

 

Mycie podłogi 

Chwyć kij od mopa obiema rękami. Oprzyj się na prawej nodze, a lewą unieś do góry (może 

być wyprostowana lub zgięta w kolanie). Podczas zmywania podłogi, napinaj mięśnie 

brzucha, by utrzymać równowagę. Wykonuj ćwiczenie naprzemiennie na obie nogi. Trudno 

dostępne miejsca myj, kucając. Spalisz około 230 kcal przez godzinę. 

 

Mamy nadzieję, że chociaż trochę nastawiłyśmy Was pozytywnie do sprzątania. Połączenie 

domowych porządków z treningiem, to dobre rozwiązanie dla wszystkich - szczególnie 

przed Świętami :) Powodzenia! Trzymamy za Was kciuki! 

 

Ze świątecznymi pozdrowieniami - nauczyciele wychowania fizycznego 

Barbara Dąbrowska, Izabella Remisz  

 


