
Drogi Uczniu/Uczennico, 

Zapraszam Cię do trzeciego dnia ćwiczeń. 

Co będziemy robić i po co? 
Zrobimy motoryczne karty pamięci, dzięki którym zarówno się poruszacie, jak i poćwiczycie 
pamięć. 

Czego potrzebujesz? 
- Wygodny strój sportowy, w którym jest Ci wygodnie. 
- Kawałek wolnej przestrzeni, o wymiarach minimum 1,5 na 1,5 metra. - Zadbaj o 

swoje bezpieczeństwo, zwróć uwagę, czy nie ma przeciągu, czy nie ma elementów, 
w które możesz się uderzyć.  

- Wodę, lub inny napój, aby uzupełniać płyny. 
- Jeśli masz, to możesz użyć maty do ćwiczeń. 
- Kartki papieru i coś do pisania, ewentualnie nożyczki. 
- Jeśli masz drukarkę (ja nie mam w domu) to możesz jej użyć aby wydrukować 

gotowe karty. 

Część 1 rozgrzewka 
Dzisiaj wykonamy rozgrzewkę w sposób alternatywny. 
Najpierw, podobnie jak w poprzednich dniach pobudzimy układ krążeniowo oddechowy i 
podniesiemy temperaturę ciała, potem, przygotujemy mięśnie i stawy do wysiłku. Zaczniemy
od jednego ćwiczenia i z każdym powtórzeniem, będziemy do niego dokładać dodatkowe 
ćwiczenia. 
Jeśli chcesz, możesz wykonać wszystkie ćwiczenia ze mną, wystarczy, że klikniesz w 
“Dzień 3, Rozgrzewka” i otworzy Ci się nagranie z przebiegu ćwiczeń. Możesz też 
spróbować zrobić to według podanej listy i opisu ćwiczeń. 

Dzień 3,
Rozgrzewka

Nr
ćw.

Nazwa ćwiczenia
Ilość powtórzeń/

czas trwania
Cel ćwiczenia

https://youtu.be/RjD7Pkud33Q
https://youtu.be/RjD7Pkud33Q


A1 Pajacyki

1 Seria 30
powtórzeń, 2

seria 20
powtórzeń, 3

seria 10
powtórzeń

Pobudzenie układu
krążeniowo oddechowego,
podniesienie temperatury

ciała.

A2
Przeskoki wykroczno

zakroczne z wymachem
ramion

1 Seria 30
powtórzeń, 2

seria 20
powtórzeń, 3

seria 10
powtórzeń

A3 Przeskoki ze skrętem

1 Seria 30
powtórzeń, 2

seria 20
powtórzeń, 3

seria 10
powtórzeń

1 Przysiad 1 powtórzenie

Przygotowanie mięśni i
stawów do pracy pod coraz
większym obciążeniem i na

zwiększonym zakresie ruchu,
pobudzenie i dynamiczne

rozciągnięcie mięśni.

2

Przysiad -> Podpór
przodem -> Przysiad ->

Podprór tyłem ->
Przysiad

1 powtórzenie

6

Przysiad -> Podpór
przodem -> Skłon

tułowia w tył w leżeniu
przodem-> Podpór

przodem -> Przysiad ->
Podprór tyłem ->

Przysiad

1 powtórzenie

7

Przysiad -> Podpór
przodem -> Skłon

tułowia w tył w leżeniu
przodem-> Przetoczenie
na plecy i na brzuch w
dwie strony -> Podpór

przodem -> Przysiad ->

1 powtórzenie



Podprór tyłem -> Siad
prosty i "Samuraj" ->

Podpór tyłem ->
Przysiad

8

Przysiad -> Podpór
przodem -> Skłon

tułowia w tył w leżeniu
przodem-> Przetoczenie
na plecy i na brzuch w
dwie strony -> Podpór

przodem -> Przysiad ->
Podprór tyłem -> Siad
prosty i "Samuraj" ->

Podpór tyłem ->
Przysiad

1 powtórzenie

9

Przysiad -> Podpór
przodem -> Skłon

tułowia w tył w leżeniu
przodem-> Przetoczenie
na plecy i na brzuch w
dwie strony -> Podpór

przodem -> "Spiderman"
-> Podpór przodem ->
Przysiad -> Podprór
tyłem -> Siad prosty i
"Samuraj" -> Leżenie
przewrotne -> Podpór

tyłem -> Przysiad

1 powtórzenie

10

Przysiad -> Podpór
przodem -> Skłon

tułowia w tył w leżeniu
przodem-> Przetoczenie
na plecy i na brzuch w
dwie strony -> Podpór

przodem -> "Spiderman"
-> "Pies z głową w dół" -

> Podpór przodem ->
Przysiad -> Podprór
tyłem -> Siad prosty i
"Samuraj" -> Leżenie
przewrotne -> Podpór

tyłem z uniesieniem nogi
w górę-> Przysiad

1 powtórzenie

11 Przysiad -> Podpór 1 powtórzenie



przodem -> Skłon
tułowia w tył w leżeniu

przodem-> Przetoczenie
na plecy i na brzuch w
dwie strony -> Podpór

przodem -> "Spiderman"
-> "Pies z głową w dół" -

> Podpór przodem ->
Przysiad -> Podprór
tyłem -> Siad prosty i
"Samuraj" -> Leżenie
przewrotne -> Podpór

tyłem z uniesieniem nogi
w górę-> Podpór tyłem z
uniesieniem ręki w górę -

> Przysiad

12

Przysiad -> Podpór
przodem -> Skłon

tułowia w tył w leżeniu
przodem-> Przetoczenie
na plecy i na brzuch w
dwie strony -> Podpór

przodem -> "Spiderman"
-> "Pies z głową w dół" -

> Podpór przodem ->
Przysiad -> Podprór
tyłem -> Siad prosty i
"Samuraj" -> Leżenie
przewrotne -> Podpór

tyłem z uniesieniem nogi
w górę-> Podpór tyłem z
uniesieniem ręki w górę -

> Przysiad z ręką w
górze x 4 -> Przysiad z
obiema rękami w górze.

1 powtórzenie

Część 2. Ćwiczenia główne
W części głównej wykonamy motoryczne karty pamięci. 
Karty możesz wydrukować, albo wykonać samodzielnie. 

Najpierw musisz wybrać właściwą dla siebie wersje każdego z sześciu ćwiczeń. 
Pod linkami dowiesz się, jak wybrać odpowiednią dla siebie wersję ćwiczenia. Pamiętaj, że 
to ćwiczenia są dla Ciebie, a nie Ty dla ćwiczeń. Nie chodzi o to, aby za wszelką cenę zrobić
jak najtrudniejsze ćwiczenie, chodzi o to, aby zrobić je dokładnie. 



1. Pompki - > https://youtu.be/O0iNvQEjd24 
2. Mostek i ćwiczenia na plecy - > https://youtu.be/i4kzmh33LnA 
3. Przysiad - > https://youtu.be/tgKYvOdt_-w 
4. Podpór przodem - > https://youtu.be/0dVs08P4opw 
5. Bieg bokserski - > https://youtu.be/bnB3US_5HFU 
6. “Skrzydełka” - > https://youtu.be/M5YDy3XFda4 

Pod tym linkiem znajdziesz gotowe do wydruku karty - > https://docs.google.com/document/
d/1saecMIxvHDB-lZ8CuVMjPH6bCtOm_GD-DCFUc9KgHYQ/edit?usp=sharing 
Jeśli nie masz drukarki, możesz karty przygotować samodzielnie w uproszczonej wersji, tak 
jak ja to zrobiłem. 

Pod tym linkiem jest instrukcja jak korzystać z kart i na czym polega zabawa z motorycznymi
kartami pamięci -> https://youtu.be/CKz9-7awQWY 

Z kart możecie skorzystać całą rodziną. Każda osoba może wykonywać inną wersję danego 
ćwiczenia, dobierając ją do siebie.
Możecie też wykonać własną wersję zmniejając liczbę ćwiczeń, albo dodając lub odejmując 
ćwiczenia. 

Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. 

Pozdrawiamy 
Katedra Nauczycieli Wychowania Fizycznego SP 2  :) 
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