
      Zadania z wychowania fizycznego dla klas- 1a, 1b, 2b od 01.06.-05.06.2020r. 
 
Witamy klasy 1a, 1b, 2b 

Mamy dla Was dzisiaj dwa filmiki instruktażowe, znajdziecie tam ćwiczenia, które można 

wykonać w domu. 

 

1 filmik - obejrzyj instruktaż, następnie  spróbuj powtórzyć te ćwiczenia które wykonywały 

dzieci. Staraj się ćwiczyć codziennie. 

 

 https://youtu.be/NeLnIzpByX8 

 

2 filmik - są tam ćwiczenia  do wykonania na świeżym powietrzu z piłką przy ścianie. 

  

https://youtu.be/YCvi4jTwa5o 

 

Życzymy przyjemnej zabawy.! 

 

Wyślijcie zdjęcia, albo krótkie filmiki na znane wam adresy e-mail. 

 

                       

             Zadania dla klasy IA sportowej- profil siatkarski od 01.06-05.06 2020r. 

 

Dzień dobry. W tym tygodniu chciałabym, abyście zmierzyły się z ćwiczeniami 

doskonalącymi odbicia piłki sposobem górnym w różnych płaszczyznach. 

Proszę, oglądnijcie filmik instruktażowy i spróbujcie wykonać pokazane w nim ćwiczenia. 

Wyślijcie zdjęcia albo filmik jak sobie radzicie z ich wykonaniem na e-mail 

katarzyna.smoch@spsulikow.pl 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E_L0JcYJE2g 

 

Serdecznie pozdrawiam-  Pani Kasia. 

 

                Zadania i ćwiczenia dla klas  4,5,6 w ramach wychowania fizycznego 

 

Witamy wszystkich uczniów. Oto nasze propozycje na najbliższy tydzień od 01.06- 05.06 

2020r. 

 

Zadanie 1  

Obejrzyj filmik instruktażowy,  postaraj się zapamiętać ćwiczenia które zobaczysz. Powtarzaj 

te ćwiczenia codziennie. 

 

https://youtu.be/5jL0e5abF8g 

 

Zadanie2 

Zapoznaj się z filmikiem instruktażowym tak, żeby zapamiętać przedstawione w nim 

ćwiczenia ze skakanką. Powtarzajcie je codziennie po kilka razy. 

 

https://youtu.be/HcR-oabwA5U 
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                      Zadania dla klas sportowych 5 i 6 – profil siatkarski 

 

 

Dzień dobry. W tym tygodniu przygotowaliśmy dla was propozycje zajęć doskonalących 

wasze umiejętności siatkarskie. 

 

Zadanie 1  

 

Obejrzyjcie filmik instruktażowy,  zapamiętajcie ćwiczenia, postarajcie się je wykonać 

starannie i poprawnie. 

Ćwiczcie codziennie, a swoją aktywność udokumentujcie na zdjęciach albo nagrywając 

krótkie filmiki- przesyłajcie je na znane wam adresy e-mail. 

 

https://youtu.be/kfkZYQCDO84 

 

 

Zadanie 2  

 

Obejrzyjcie filmik instruktażowy, spróbujcie powtórzyć te ćwiczenia kilka razy, tak żeby je 

zapamiętać. Ćwiczcie codziennie - to ćwiczenia na skakance, które są bardzo wskazane dla 

siatkarzy .Przysyłajcie zdjęcia albo krótkie filmiki na znane wam adresy e-mail. 

 

https://youtu.be/iWjLIKmkvNI 

 

Pozdrawiamy serdecznie- nauczyciele wychowania fizycznego. 
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