
WYCHOWANIE FIZYCZNE – KLASA 6 
Tydzień 23.06 – 25.06 

Program zmodyfikowany i dostosowany do aktywności w domu lub na podwórku 
Kliknij w niebieski wyraz w kolumnie ćwiczenia by zobaczyć film. 

Wszystkie ćwiczenia ulubione możesz wykonywać codziennie; wracaj do nich kiedy chcesz; 
wzmacniaj, rozwijaj, działaj, ćwicz w przerwie między nauką. 

 

DZIEŃ TYGODNIA TEMAT LEKCJI ĆWICZENIA UWAGI; INFORMACJE 

23.06.2020 
Wtorek  

Techniki uderzeń i strzałów piłki. Techniki 
Wykonuj ćwiczenia dokładnie.  

Nie zapomnij o rozgrzewce przed 
ćwiczeniami. 

24.06.2020 
Środa 

Piłka nożna – rozwijamy 
umiejętności.  

Seria filmów 
Wykonuj ćwiczenia dokładnie.  

Nie zapomnij o rozgrzewce przed 
ćwiczeniami. 

25.06.2020 
Czwartek 

Bezpieczne wakacje – kilka ważnych 
informacji.  

Bezpieczne wakacje 
Broszura 

Ciesz się latem! 

Zapoznaj się z informacjami jak 
spokojnie, bezpiecznie i zdrowo 

przeżyć wakacje.  
Pamiętaj by spędzić je aktywnie,  

ale i rozsądnie.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=n0LJqu08xLk
https://www.youtube.com/watch?v=inNmmREIlYM
https://www.youtube.com/watch?v=6au3wSk47lk
https://www.msit.gov.pl/pl/turystyka/aktualnosci/2089,Akcja-informacyjno-edukacyjna-Bezpieczna-Woda.html
https://ore.edu.pl/files/cieszsielatem-1.pdf


















































WYCHOWANIE FIZYCZNE – KLASA 6 
Tydzień 23.06 – 25.06 

Program zmodyfikowany i dostosowany do aktywności w domu lub na podwórku 
Kliknij w niebieski wyraz w kolumnie ćwiczenia by zobaczyć film. 

Wszystkie ćwiczenia ulubione możesz wykonywać codziennie; wracaj do nich kiedy chcesz; 
wzmacniaj, rozwijaj, działaj, ćwicz w przerwie między nauką. 

 

DZIEŃ TYGODNIA TEMAT LEKCJI ĆWICZENIA UWAGI; INFORMACJE 

23.06.2020 
Wtorek  

Techniki uderzeń i strzałów piłki. Techniki 
Wykonuj ćwiczenia dokładnie.  

Nie zapomnij o rozgrzewce przed 
ćwiczeniami. 

24.06.2020 
Środa 

Piłka nożna – rozwijamy 
umiejętności.  

Seria filmów 
Wykonuj ćwiczenia dokładnie.  

Nie zapomnij o rozgrzewce przed 
ćwiczeniami. 

25.06.2020 
Czwartek 

Bezpieczne wakacje – kilka ważnych 
informacji.  

Bezpieczne wakacje 
Broszura 

Ciesz się latem! 

Zapoznaj się z informacjami jak 
spokojnie, bezpiecznie i zdrowo 

przeżyć wakacje.  
Pamiętaj by spędzić je aktywnie,  

ale i rozsądnie.  

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE – KLASA 6 
19.06.2020 

Program zmodyfikowany i dostosowany do aktywności w domu lub na podwórku 
Kliknij w niebieski wyraz w kolumnie ćwiczenia by zobaczyć film. 

Wszystkie ćwiczenia ulubione możesz wykonywać codziennie; wracaj do nich kiedy chcesz; 
wzmacniaj, rozwijaj, działaj, ćwicz w przerwie między nauką. 

 

DZIEŃ TYGODNIA TEMAT LEKCJI ĆWICZENIA UWAGI; INFORMACJE 

19.06.2020 
Piątek 

Trzymam formę! 
 – ćwiczę i mierzę tętno.   

Ćwiczenia 
Tętno 

Wykonaj ćwiczenia z filmiku 
przeznaczone na piątek. 

Ćwicz bezpiecznie i ostrożnie. 
Przed ćwiczeniami wykonaj 

rozgrzewkę. 
 

Obejrzyj filmik na temat czym jest 
tętno i jak je mierzyć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n0LJqu08xLk
https://www.youtube.com/watch?v=inNmmREIlYM
https://www.youtube.com/watch?v=6au3wSk47lk
https://www.msit.gov.pl/pl/turystyka/aktualnosci/2089,Akcja-informacyjno-edukacyjna-Bezpieczna-Woda.html
https://ore.edu.pl/files/cieszsielatem-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Rh6_JNVmACw
https://www.youtube.com/watch?v=wKodJdpGJVU


WYCHOWANIE FIZYCZNE – KLASA 6 
Tydzień: 9.06 – 10.06.2020 

Program zmodyfikowany i dostosowany do aktywności w domu lub na podwórku 

Wszystkie ćwiczenia ulubione możesz wykonywać codziennie; wracaj do nich kiedy chcesz; 
wzmacniaj, rozwijaj, działaj, ćwicz w przerwie między nauką. 

 

DZIEŃ TYGODNIA TEMAT LEKCJI ĆWICZENIA UWAGI; INFORMACJE 

9.06.2020 
Wtorek 

Rozgrzewka ogólnorozwojowa 
przed treningiem.   

Rozgrzewka 

Ćwiczenia wykonuj dokładnie  
i starannie. Dostosuj liczbę 

powtórzeń do swoich możliwości. 
Zachowaj bezpieczeństwo.  

Wszystkie ćwiczenia wykonuj  
jedynie w obecności rodzica  

lub osoby dorosłej. 

10.06.2020 
Środa 

Ćwiczenia ogólnorozwojowe  
z piłką. 

Piłka 

Choć ćwiczenia wydają się 
powierzchownie łatwe, spróbuj je 

wykonać dokładnie kilka razy.  
Na pewno poprawią one Twoją 

koordynację ruchową oraz udoskonalą 
elementy gier zespołowych. 

Zachowaj bezpieczeństwo.  
Wszystkie ćwiczenia wykonuj  
Jedynie w obecności rodzica  

lub osoby dorosłej. 

  

https://youtu.be/vrSzyvlEnF0
https://www.youtube.com/watch?v=VMd6qF62zEY


WYCHOWANIE FIZYCZNE – KLASA 6 
Tydzień: 2.06 – 5.06.2020 

Program zmodyfikowany i dostosowany do aktywności w domu lub na podwórku 
Kliknij w niebieski wyraz w kolumnie ćwiczenia by zobaczyć film. 

Wszystkie ćwiczenia ulubione możesz wykonywać codziennie; wracaj do nich kiedy chcesz; 
wzmacniaj, rozwijaj, działaj, ćwicz w przerwie między nauką. 

 

DZIEŃ TYGODNIA TEMAT LEKCJI ĆWICZENIA UWAGI; INFORMACJE 

2.06.2020 
Wtorek 

Zestaw ćwiczeń rozciągających.   Zestaw 

Ćwiczenia wykonuj dokładnie  
i starannie. Dostosuj liczbę 

powtórzeń do swoich możliwości. 
Zachowaj bezpieczeństwo.  

Wszystkie ćwiczenia wykonuj  
jedynie w obecności rodzica  

lub osoby dorosłej. 

3.06.2020 
Środa 

Nauka dwutaktu – koszykówka. Dwutakt 

Obejrzyj film. Jeśli masz możliwość, 
spróbuj wykonać ćwiczenia. 

Przeanalizuj dzisiejsze wskazówki. 
Ćwiczenia wykonuj dokładnie  

i starannie.  
Zachowaj bezpieczeństwo.  

Wszystkie ćwiczenia wykonuj  
jedynie w obecności rodzica  

lub osoby dorosłej. 

4.06.2020 
Czwartek 

Podstawowe przepisy 
koszykówki.  

Przepisy  
Zapoznaj się z przepisami koszykówki, 
postaraj się jak najwięcej zapamiętać. 

Możesz wykonać krótkie notatki.  

5.06.2020 
Piątek 

Doskonalenie dwutaktu i triki 
koszykarskie.  

Motywacja 

Obejrzyj film. Jeśli masz możliwość, 
spróbuj wykonać ćwiczenia. 

Przeanalizuj dzisiejsze wskazówki. 
Ćwiczenia wykonuj dokładnie  

i starannie.  
Zachowaj bezpieczeństwo.  

Wszystkie ćwiczenia wykonuj  
jedynie w obecności rodzica  

lub osoby dorosłej. 

 

Owocnych ćwiczeń i nauki! 

pani Paulina 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Q1vtFsdRrQM
https://www.youtube.com/watch?v=UelsnCzUI8k
https://www.youtube.com/watch?v=_GdMFzQ22gE
https://www.youtube.com/watch?v=FL4ZMcK54ZM


WYCHOWANIE FIZYCZNE – KLASA 6 
Tydzień: 26.05 – 29.05.2020 

Program zmodyfikowany i dostosowany do aktywności w domu lub na podwórku 
Kliknij w niebieski wyraz w kolumnie ćwiczenia by zobaczyć film. 

Wszystkie ćwiczenia ulubione możesz wykonywać codziennie; wracaj do nich kiedy chcesz; 
wzmacniaj, rozwijaj, działaj, ćwicz w przerwie między nauką. 

 

DZIEŃ TYGODNIA TEMAT LEKCJI ĆWICZENIA UWAGI; INFORMACJE 

26.05.2020 
Wtorek 

Trening mięśni brzucha.  Brzuch 

Ćwiczenia wykonuj dokładnie  
i starannie. Dostosuj liczbę 

powtórzeń do swoich możliwości. 
Zachowaj bezpieczeństwo.  

Wszystkie ćwiczenia wykonuj  
jedynie w obecności rodzica  

lub osoby dorosłej. 

27.05.2020 
Środa 

Ćwiczenia ogólnorozwojowe  
z ręcznikiem. 

Ręcznik  

Ćwiczenia wykonuj dokładnie  
i starannie. Dostosuj liczbę 

powtórzeń do swoich możliwości. 
Zachowaj bezpieczeństwo.  

Wszystkie ćwiczenia wykonuj  
jedynie w obecności rodzica  

lub osoby dorosłej. 

28.05.2020 
Czwartek 

Trening mięśni grzbietu  
- zdrowy kręgosłup. 

Grzbiet  

Ćwiczenia wykonuj dokładnie  
i starannie. Dostosuj liczbę 

powtórzeń do swoich możliwości. 
Zachowaj bezpieczeństwo.  

Wszystkie ćwiczenia wykonuj  
jedynie w obecności rodzica  

lub osoby dorosłej. 

29.05.2020 
Piątek 

*Efektywność i motywacja do 
ćwiczeń -  nauka 10 sposobów. 

Motywacja  

*Zadanie na ocenę: 
Na podstawie filmu wypisz  

10 sposobów, które motywują do 
ćwiczeń.  

Pracę napisz w pliku Word i prześlij 
do mnie na pocztę lub w czacie na 

platformie MT. 

 

Owocnych ćwiczeń i nauki! 

pani Paulina 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tj1GviBZMO0
https://www.youtube.com/watch?v=HriJ5zXHDJ4
https://www.youtube.com/watch?v=BA-ZjZxPpBo
https://www.youtube.com/watch?v=BJGkAo5uDGo


WYCHOWANIE FIZYCZNE – KLASA 6 
Tydzień: 19.05 – 22.05.2020 

Program zmodyfikowany i dostosowany do aktywności w domu lub na podwórku 
Kliknij w niebieski wyraz w kolumnie ćwiczenia by zobaczyć film. 

Wszystkie ćwiczenia ulubione możesz wykonywać codziennie; wracaj do nich kiedy chcesz; 
wzmacniaj, rozwijaj, działaj, ćwicz w przerwie między nauką. 

 

DZIEŃ TYGODNIA TEMAT LEKCJI ĆWICZENIA UWAGI; INFORMACJE 

19.05.2020 
Wtorek 

 *Ćwiczenia z zośką. Zośka  

Wykonaj zośkę lub stwórz coś 
podobnego, może masz w domu coś co 

może służyć jako potrzebne wyposażenie 
do tych ćwiczeń. 

(Wykonując samodzielnie „zośkę” 
możesz wysłać zdjęcie swojej pracy Pani 

od Plastyki - może zdobędziesz 
dodatkową ocenę ). 

20.05.2020 
Środa 

Dbam o swój kręgosłup!  
– ćwiczenia poprawiające 

postawę. 
Kręgosłup 

Musimy dbać o kręgosłup. 
Wykonuj ćwiczenia dokładnie. 

21.05.2020 
Czwartek 

Trening koordynacyjny. 
Ćwiczenia z piłkami tenisowymi. 

 
Piłki tenisowe. 

Jeśli nie masz takich piłek, może masz w 
domu coś co może służyć jako potrzebne 
wyposażenie do tych ćwiczeń. Użyj swojej 

wyobraźni, ale pamiętaj o 
bezpieczeństwie.  

22.05.2020 
Piątek 

*Alfabet gimnastyczny  
– ćwiczenia. 

Alfabet 

Skorzystaj z alfabetu w nagraniu.  
Stwórz swój własny – wyślij swoją pracę 

na mój email. 
Alfabet będzie oceniony. 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE – KLASA 6 
Tydzień: 4.05 – 8.05.2020 

Program zmodyfikowany i dostosowany do aktywności w domu lub na podwórku 
Kliknij w niebieski wyraz w kolumnie ćwiczenia by zobaczyć film. 

Wszystkie ćwiczenia ulubione możesz wykonywać codziennie; wracaj do nich kiedy chcesz; 
wzmacniaj, rozwijaj, działaj, ćwicz w przerwie między nauką. 

 

DZIEŃ TYGODNIA TEMAT LEKCJI ĆWICZENIA UWAGI; INFORMACJE 

5.05.2020 
Wtorek 

Tabata – trening metaboliczny.  Tabata 1 

Sprawdź w internecie co to jest Tabata. 
Pamiętaj o rozgrzewce przed 

ćwiczeniami. 
Wykonuj ćwiczenia w swoim tempie. 

Jeśli chcesz poćwiczyć, możesz kilka razy 
wykonać te ćwiczenia. 

6.05.2020 
Środa 

Koszykówka w domu – część 2. Koszykówka2 
Masz szansę spróbować swoją znajomość 

języka.  
Obserwuj i naśladuj. 

7.05.2020 
Czwartek 

Gimnastyka poranna. Gimnastyka 
Wykonuj ćwiczenia dokładnie. 

Liczy się dokładność i jakość a nie ilość. 

8.05.2020 
Piątek 

Ćwiczenia wzmacniające całe 
ciało.  

4minuty 

Pamiętaj o rozgrzewce przed 
ćwiczeniami. 

Wykonuj ćwiczenia w swoim tempie. 
Jeśli chcesz poćwiczyć, możesz kilka razy 

wykonać te ćwiczenia. 

https://www.youtube.com/watch?v=BE0ZEvkKAl8
https://www.youtube.com/watch?v=luDEZnw42mQ
https://www.youtube.com/watch?v=-8hzsg97p8g
https://www.youtube.com/watch?v=FLVmW8QD-ss
https://www.youtube.com/watch?v=jrnnVkk9d_E
https://www.youtube.com/watch?v=I6EdJWwcm-c
https://www.youtube.com/watch?v=hEQf1vR97mU
https://www.youtube.com/watch?v=Z4ziWoCuf5g


WYCHOWANIE FIZYCZNE – KLASA 6 
Tydzień: 27.04 – 30.04.2020 

Program zmodyfikowany i dostosowany do aktywności w domu lub na podwórku 
Kliknij w niebieski wyraz w kolumnie ćwiczenia by zobaczyć film. 

Wszystkie ćwiczenia ulubione możesz wykonywać codziennie; wracaj do nich kiedy chcesz; 
wzmacniaj, rozwijaj, działaj, ćwicz w przerwie między nauką. 

 

DZIEŃ TYGODNIA TEMAT LEKCJI ĆWICZENIA UWAGI; INFORMACJE 

28.04.2020 
Wtorek  

Kształtowanie ogólnej 
sprawności fizycznej z i piłką. 

Sprawność 
Bezpiecznie wykonuj ćwiczenia. 

Nie zapomnij o rozgrzewce. 

29.04.2020 
Środa 

Ćwiczenia z własną drabinką 
koordynacyjną. 

Drabinka Staraj się nie dotykać drabinki. 

30.04.2020 
Czwartek 

*Rozgrzewka – całego ciała. Rozgrzewka 

Pamiętaj by wszelkie działanie zacząć od 
rozgrzewki. 

 Ważne abyśmy na co dzień byli aktywni.   
Trzymaj brzuch i proste plecy. 

Jeśli chcesz poćwiczyć, możesz kilka razy 
wykonać te ćwiczenia. 

*Wyślij rozkład rozgrzewki na ocenę na 
mój adres email. 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE – KLASA 6 
Tydzień: 20.04 – 24.04.2020 

Program zmodyfikowany i dostosowany do aktywności w domu lub na podwórku 
Kliknij w niebieski wyraz w kolumnie ćwiczenia by zobaczyć film. 

Wszystkie ćwiczenia ulubione możesz wykonywać codziennie; wracaj do nich kiedy chcesz; 
wzmacniaj, rozwijaj, działaj, ćwicz w przerwie między nauką. 

 

DZIEŃ TYGODNIA TEMAT LEKCJI ĆWICZENIA UWAGI; INFORMACJE 

21.04.2020 
Wtorek  

Ćwiczenia ogólnorozwojowe  
i wzmacniające. 

Wzmacnianie Dokładnie wykonuj ćwiczenia. 

22.04.2020 
Środa 

Siatkówka – odbicia sposobem 
górnym. 

Siatkówka 

Jeśli nie masz piłki – znajdź coś co może 
służyć jako potrzebne wyposażenie do 

tych ćwiczeń. 
Wykonaj te ćwiczenia w domu lub na 
podwórku w zależności od warunków  

i chęci. 

23.04.2020 
Czwartek 

Koszykówka – podstawowe 
ćwiczenia. 

Koszykówka 

Jeśli nie masz piłki – znajdź coś co może 
służyć jako potrzebne wyposażenie do 

tych ćwiczeń. 
Wykonaj te ćwiczenia w domu lub na 
podwórku w zależności od warunków  

i chęci. 

24.04.2020 
Piątek 

Piłka nożna – praca stopy. 
Koordynacja. Ćwiczenia. 

Piłka nożna 

Masz szansę spróbować swoją znajomość 
języka.  

Obserwuj i naśladuj w swoim tempie  
i stopniowo 

Nie zapomnij o rozgrzewce przed 
ćwiczeniami. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY
https://www.youtube.com/watch?v=nqPxPEXPy70
https://www.youtube.com/watch?v=2Cvm4NTtwvA
https://www.youtube.com/watch?v=M_aG9E0n9gg
https://www.youtube.com/watch?v=ynHHzDQJ9VY
https://www.youtube.com/watch?v=-e4DqR8-GQg
https://www.youtube.com/watch?v=g4KCpzTkHto

