
     Zadania dla klasy 1a w ramach szkolenia sportowego- dziewczęta- profil   

                                        siatkarski od 18.05 – 22.05.2020r. 

 
Dzień dobry. W tym tygodniu chciałabym, abyście wykonały krótką rozgrzewkę, a po niej, 

poćwiczyły odbicia piłki sposobem górnym, żeby utrwalić tę umiejętność. 

Oglądnijcie filmik instruktażowy i postarajcie się ćwiczyć według poleceń instruktorki. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lJn9NDL8E8A 

  

Po wykonaniu krótkiej rozgrzewki proszę wykonać kilka ćwiczeń:  

1. Stań w postawie siatkarskiej – (nogi w niewielkim rozkroku, stopy rozstawione na szerokość 

bioder, nogi lekko ugięte w stawach kolanowych, kończyny górne ugięte w stawach łokciowych, 

dłonie na wysokości klaki piersiowej), podrzuć piłkę w górę i złap piłkę w tak zwany „ koszyczek”- 

powtórz ćwiczenie 20 razy. 

2. Stań w postawie siatkarskiej- spróbuj odbić piłkę palcami w górę- powtarzaj odbicia, tak aby piłka 

nie dotknęła podłoża. 

Ćwicz codziennie i zapisuj swoją ilość odbić- z dnia na dzień postaraj się zwiększyć ich ilość. 

Monitoruj swoje wyniki , zapisuj je codziennie od poniedziałku do piątku.  

Zrób zdjęcie jak ćwiczysz podczas rozgrzewki oraz jak odbijasz piłkę sposobem górnym. 

Wyślij swoje wyniki oraz zdjęcia na adres katarzyna.smoch@spsulikow.pl 

Jeśli nie posiadasz piłki siatkowej, możesz użyć innej,  tej, którą masz w swoim zasięgu. 

Życzę dużo uśmiechu i pozdrawiam serdecznie. Pani Kasia. 

 

 

 

                       Zadania dla klasy IA, I B, II   w ramach wychowania fizycznego. 

                                                         18.05- 22.05 2020r 

 

Dzień dobry. W tym tygodniu przygotowaliśmy dla was ciekawe ćwiczenia z wykorzystaniem 

podwójnej drabinki. Do ćwiczeń możecie zaangażować rodziców albo rodzeństwo. 

Drabinki wykonajcie według własnego pomysłu, albo w domu , albo na świeżym powietrzu. 

Najpierw jednak prosimy oglądnijcie  filmik przedstawiający krótką rozgrzewkę- wykonujcie 

ją codziennie, aby rozciągnąć mięśnie i przygotować organizm do wysiłku podczas ćwiczeń.  

https://www.youtube.com/watch?v=lJn9NDL8E8A 

 https://youtu.be/QLulnqyXCjs 

 

Ćwiczcie codziennie z uśmiechem na twarzy. Prześlijcie zdjęcia z wykonywanych zadań do 

piątku-22.05.20r na  adres mailowy- katarzyna.smoch@spsulikow.pl- klasa 1a, 

wfsulikow@wp.pl- klasy 1b i 2. 

Pozdrawiamy serdecznie- nauczyciele wychowania fizycznego. 
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                         Zadania dla klas 4, 5, 6 w ramach wychowania fizycznego. 

                                                      Od 18.05- 22.05 2020r. 

Witamy!. W tym tygodniu zachęcamy Was do ćwiczeń i pracy nad ogólną sprawnością 

fizyczną. 

Na początek proponujemy Wam krótką rozgrzewkę. Obejrzycie film instruktażowy i 

postarajcie się wykonać wszystkie ćwiczenia według poleceń prowadzącego. 

Proponujemy również rozgrzewkę lekkoatletyczną- doskonalenie techniki biegowej. 

https://youtu.be/DU50A6s-Kkc 

https://youtu.be/HjvxrZh_6z0 

Proponujemy również ćwiczenia kształtujące ogólną sprawność fizyczną. Obejrzycie film i 

postarajcie się wykonać wszystkie ćwiczenia sumiennie i dokładnie. 

https://youtu.be/bujG6YmPjVY 

 

Wysyłajcie zdjęcia albo filmy jak ćwiczycie na adres e-mail : katarzyna.smoch@spsulikow 

albo wfsulikow@wp.pl. 

Pozdrawiamy serdecznie- nauczyciele wychowania fizycznego. 

 

 

 

 

                                Zadania dla klasy 5 i 6 sportowej- profil siatkarski 

                                                     Od 18.05- 22.05.2020 

 

Dzień dobry. W tym tygodniu zachęcamy Was do ćwiczeń doskonalących wasze umiejętności 

siatkarskie .Przedstawiamy 9 ćwiczeń, które możecie wykonać w warunkach domowych albo 

na świeżym powietrzu angażując rodziców lub rodzeństwo. Proponujemy również 

rozgrzewkę lekkoatletyczną doskonalącą technikę biegową. 

Ćwiczcie codziennie , a swoją aktywność dokumentujcie na nagraniach albo zdjęciach i 

wysyłajcie na email: wfsulikow@wp.pl albo katarzyna.smoch@spsulikow.pl  
 

http://sporttopestka.pl/siatkowka-9-cwiczen-przy-scianie/ 

https://youtu.be/HjvxrZh_6z0 

 

Pozdrawiamy serdecznie- pani Kasia i pani Ela 
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