
KLASA: VII B 

TERMIN: 18 - 22 .05.2020r. 

Temat: Aerobik - rozwijamy wydolności. 

 Drodzy uczniowie klas siódmych, niestety z przykrością stwierdzamy, że 

wyniki wydolności, które przesłaliście po lekcji z pomiaru tętna pokazują, że 

zupełnie się nie ruszacie. Wśród osób, które dotychczas przesłały swoje wyniki 

nikt nie osiągnął poziomu bardzo dobrego, ani nawet dobrego. Wyniki mówią, 

że wasza wydolność jest na poziomie dostatecznym i niedostatecznym. 

Proponujemy wam wyzwanie. 

Zapiszcie wyniki jak poprzednio: 

- tętno spoczynkowe - TS; 

- tętno po minucie pajacyków lub przysiadów - TW; 

- tętno po minucie odpoczynku - TO. 

Następnie przez tydzień codziennie ćwiczcie aerobik według podanych linków – 

wszystkie trzy zestawy codziennie – razem około 30 minut ruchu: 

1) Kroki podstawowe aerobiku https://www.youtube.com/watch?v=Df3nSB1p9Eo 

2)  Aerobik niby dla starszych pań   https://www.youtube.com/watch?v=Xewf0Ecyrfs 

3)  Bardzo intensywny aerobik   https://www.youtube.com/watch?v=B99shashuNY 

Po tygodniu ponownie wykonajcie 3 pomiary tętna i zobaczcie, czy się coś 

zmieniło. Jeżeli tak się stanie, to podzielcie się z nami swoimi osiągnięciami. 

Życzymy powodzenia. 

Nauczyciele wychowania fizycznego: 

K.Skrzypczyk, I.Remisz 

 

Temat: Piłka nożna – podstawowe przepisy 

i sędziowanie. 

 Na dzisiejszych zajęciach zajmiemy się piłką nożną niestety tylko 

w postaci suchych wiadomości (chociaż piłkarze już trenują). Przypomnimy 

podstawowe przepisy gry i sygnalizację sędziego.  

https://www.youtube.com/watch?v=Df3nSB1p9Eo
https://www.youtube.com/watch?v=Xewf0Ecyrfs
https://www.youtube.com/watch?v=B99shashuNY


Przepisy gry przedstawimy Wam w postaci krótkich filmików. 

Pierwszy z nich opowiada o najbardziej podstawowych przepisach, wymiarach 

boiska i piłki, przeznaczony jest dla zupełnych laików : 

https://www.youtube.com/watch?v=ShWEk0J1MwI&feature=share&fbclid=IwAR3W

8qnmgdjRvsUHkAGSEJ3eY_udDrWnPrK6d6R_ASb2xpF6ADcr_r9ifmI 

To już wersja przepisów dla bardziej zaawansowanych: 

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

O pracy sędziego dowiecie się z poniższego filmu: 

https://www.youtube.com/watch?v=h_LJVdpw-R4 

 

PRACA DOMOWA – na ocenę 

Wiedzę, którą dzisiaj zdobyliście zweryfikujemy za pomocą quizu 

internetowego, znajdującego się pod linkiem: 

https://dziennikzachodni.pl/quiz/5650,sprawdz_co_wiesz_o_zasadach_pilki_noz

nej_quiz_dla_wiecznie_poczatkujacych,q,t.html 

Zdjęcie ostatniej strony testu z wynikiem, jaki uzyskaliście prześlijcie do 

31 maja na adres wf7sp13@wp.pl 

 

Przypominamy, że prace domowe na ocenę były również: 

6.04 – sprawdzian z teorii 

23.04 – krzyżówka 

4-8.05 – pomiar tętna, wydolność 

Nauczyciele wychowania fizycznego:  

K.Skrzypczyk, I.Remisz 
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