Dzień dobry,
Witamy Was wszystkich w tym wyjątkowo dziwnym czasie. Przygotowaliśmy dla
Was specjalny zestaw ćwiczeń i porad z wykorzystaniem zdjęć i materiałów
dostępnych w Internecie. Pamiętaj: W zdrowym ciele, zdrowy duch.
Postarajcie się każdego dnia wykonać trochę aktywności fizycznej. Zapraszamy
na nasz codzienny trening . Zaangażujcie też Waszych rodziców i rodzeństwo.
Może przeprowadzicie jakieś zawody rodzinne. Możecie dowolnie zmieniać
przykładowe ćwiczenia, tak jak zapamiętaliście to z lekcji w –f w szkole.
Propozycja nr 1 - trening na piękna sylwetkę, płaski brzuch i dobre
samopoczucie 

Każde ćwiczenie wykonuj 30 sekund, z 10 minutową przerwą.

Propozycja nr 2 – dla osób lubiących czystość i uśmiech na twarzy rodziców.

Zadanie dla Was :

Propozycja nr 3 – dla osób, które potrzebują relaksu i chcą poprawić swoja
giętkość. Wybierz 5 pozycji z yogi np. pozycja kota i utrzymaj ją przez 30
sekund.

Propozycja nr 4 – dla ambitnych i osób chcących mieć nogi ze stali.

Propozycja nr 5 – dla tych, którzy chcą być w ciągłej formie.

Propozycja nr 6 – spacer na świeżym powietrzu
Pamiętaj o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa i zachowaniu bezpiecznej odległości od drugiego
człowieka – co najmniej 1,5 metra. Podczas spacery nie wolno korzystać z placów zabaw czy też siłowni
pod chmurką, nie dotykaj też barierek, poręczy czy też klamek. Najlepiej zabezpiecz się używając
specjalnych maseczek i rękawiczek jednorazowych, które należy wyrzucić przed powrotem do domu.

Propozycja nr 7 – oglądanie powtórek widowisk sportowych.
Podczas oglądania w telewizji bądź w Internecie zawodów sportowych postarajcie się zapamiętać jak
największą ilość przepisów dotyczących oglądanej dyscypliny sportowej. Dowiedzcie się jakie
największe sukcesy odnosili nasi reprezentanci w tych dyscyplinach. Zastanówcie się i narysujcie
dowolna techniką najlepszego Waszym zdaniem sportowca Polaka . Porozmawiamy o tym, gdy
zobaczymy się w szkole.

Propozycja nr 8 – poszukiwania w Internecie.
Pamiętajcie o tym, że możecie samodzielnie poszukać ćwiczeń w Internecie. Przedstawiamy Wam
kilka przykładowych propozycji ćwiczeń:

https://www.youtube.com/watch?v=sMcAYa0K3Vo
https://www.youtube.com/watch?v=oBm5En379vc
https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4
https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8
https://www.youtube.com/watch?v=WJR6IuHixYk
https://www.youtube.com/watch?v=eiHGj8Tuo-I
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu%c4%87wiczenia
https://damianrudnik.com/gra-planszowa-wykonuj-cwiczenia-aby-dotrzec-do-mety/

Pamiętajcie, że na Wasze zdrowie wpływa też to co jecie. Zdrowy talerz
powinien wyglądać tak:

Do zobaczenia w szkole – w dobrej formie i dobrym humorze
Wasi nauczyciele wychowania fizycznego
Mariusz Milewski, Paweł Poleszak, Michał Stygar, Jerzy Trybiński.

