
11.05.2020r. – 15.05.2020r. 

Klasa sportowa I a – profil piłkarski 

Dzień dobry. W tym tygodniu popracujemy nad indywidualną techniką piłkarską. Do wykonania 

ćwiczenia potrzebujecie dowolną piłkę i małą przestrzeń wolną.  

Wszystkie te ćwiczenia doskonale znacie z zajęć lekcyjnych. Waszym zadaniem jest prawidłowe 

wykonanie ćwiczeń przedstawionych na filmiku, nagranie telefonem i wysłanie na e-mail 

pawel.wozny@spsulikow.pl  lub wfsulikow@wp.pl  

 https://www.youtube.com/watch?v=9VY_dEPp1wk 

 

Klasy sportowe I a – profil siatkarski 

Dzień dobry. W tym tygodniu proponujemy ćwiczenia z piłką do siatkówki, ale jeśli nie posiadacie piłki 

do siatkówki- możecie wykorzystać taką jaką macie w domu. Obejrzyjcie filmik i spróbujcie wykonać 

wszystkie ćwiczenia, które są w nim zademonstrowane.  Ćwiczcie codziennie, zróbcie zdjęcia jak 

ćwiczycie i prześlijcie na adres : katarzyna.smoch@spsulikow.pl 

 https://www.youtube.com/watch?v=-gucF0NzzkM 

Serdecznie pozdrawiam- Katarzyna Smoch 

Klasy sportowe V a, VI a, VIII a – profil piłkarski 

Dzień dobry. W tym tygodniu przyspieszamy i również popracujemy nad indywidualną 

techniką piłkarską. Do wykonania ćwiczenia potrzebujecie dowolną piłkę i małą przestrzeń 

wolną.  

Wszystkie te ćwiczenia doskonale znacie z zajęć lekcyjnych. Waszym zadaniem jest 

prawidłowe wykonanie ćwiczeń przedstawionych na filmiku, nagranie telefonem i wysłanie na 

e-mail pawel.wozny@spsulikow.pl  lub wfsulikow@wp.pl do 17.05.2020r.  

Skupcie się na ułożeniu stopy, dynamice i dokładności wykonania ćwiczenia. 

Ćwiczymy cały tydzień i nagrywamy w piątek wysyłając na powyższy email. 

 https://www.youtube.com/watch?v=U3N_qXaqrtI 

 

UWAGA!!! 

Wyzwanie dla wszystkich sympatyków piłki nożnej 

 https://www.youtube.com/channel/UCtcw2unR2hnL0-7UEL1hPRQ 

 

Klasy sportowe V a, VI a, VIII a  – profil siatkarski 

Witamy Was serdecznie i zapraszamy do ćwiczeń ogólnorozwojowych 

 

Prosimy, obejrzyjcie filmik postarajcie się zapamiętać ćwiczenia, następnie spróbujcie je 

powtórzyć.  

Starajcie się ćwiczyć codziennie, jeżeli wszystkich ćwiczeń nie zapamiętacie, nie przejmujcie 

się, możecie  te ćwiczenia wykonać w dniu następnym. 
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Pozdrawiamy serdecznie- nauczyciele wychowania fizycznego. 

Zdjęcia albo nagrane filmiki prosimy przesyłajcie na adres mailowy: 

katarzyna.smoch@spsulikow.pl- klasa VIa 

wfsulikow@spsulikow.pl – klasa Va 

 

https://youtu.be/ity1gg9OhSw 

https://www.youtube.com/watch?v=_Ad7rv4-fUM 

 

KONKURS DLA WSZYSTKICH SIATKARZY: 

 

Mistrz odbić piłki sposobem górnym i dolnym naprzemiennie. Nagraj swoją życiówkę i 

wyślij do piątku  
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