
WITAM  WSZYSTKICH UCZNIÓW I UCZENNICE 

NA E-LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. 

 

 Pamiętajcie o bezpieczeństwie epidemiologicznym w okresie 

panowania koronawirusa. Nie wychodźcie z domu, a jeśli udacie się na 

spacer to róbcie to z domownikami unikając bliskiego kontaktu z innymi 

osobami. Kontaktujcie się między sobą drogą elektroniczną, dziś na pewno 

nikt wam nie ograniczy dostępu do komórek, komputerów, internetu. 

Korzystajcie z aplikacji i stron internetowych które zawierają treści o 

charakterze sportowo - ruchowym. Przykładowe filmiki z zestawami 

ćwiczeń znajdziecie na zakładce naszej nauczycielki wychowania 

fizycznego, pani Katarzyny Chyży. Spróbujcie znaleźć inne i codziennie 

poświęćcie przynajmniej pół godziny na takie zajęcia. 

Jeśli jest taka możliwość i macie w bliskiej odległości dostęp do lasu 

lub innego wolnego! od skupisk ludzkich terenu proponuję codzienne co 

najmniej półgodzinne spacery, marszobiegi lub krótkie wycieczki 

rowerowe. Pamiętajcie nie róbcie tego w grupach z innymi rówieśnikami 

czy innymi obcymi osobami. Zadbajcie o zdrowie swoje, swojej rodziny i 

rówieśników. Jeśli macie miejsce wykorzystajcie na ćwiczenia własne 

podwórka czy balkony (jeśli je posiadacie). Ćwiczcie w domu, jeśli pozwoli 

na to pogoda, przy otwartych oknach korzystając ze świeżego powietrza. 

 W związku z  tym, że przebywacie w domu, mam dla was propozycję 

jak rozplanować dzień by wasza kondycja fizyczna utrzymała się na 

dotychczasowym poziomie. 

 Pół godziny po śniadaniu, myślę że wstajecie trochę później, czyli  o 

9.30 proponuję przykładowy zestaw ćwiczeń ogólnorozwojowych. Czas 

trwania około 30-45 minut. Są to przykładowe ćwiczenia. Wy możecie 

wykonać również inne, wykorzystując wiedzę zdobytą na lekcji wychowania 

fizycznego. 

 Po takiej dawce zajęć ruchowych, proponuję przejść do odrabiania 

pozostałych zadanych treści z innych przedmiotów.  



  Oto przykładowy zestaw ćwiczeń ogólnorozwojowych i 

rozciągających : 

 

Ćwiczenia stacjonarne  

 Obszerne krążenie głową w lewo i w prawo  
Pozycja wyjściowa: stoimy na prostych nogach, stopy na szerokość barków, ręce luźno wzdłuż 

tułowia.  
Ćwiczenie: wykonujemy krążenia głową w jedną i w drugą stronę.  

Ilość powtórzeń: 10 w każdą ze stron. 

 
 
 
Poruszanie głową do przodu i do tyłu (ruchy potakujące)  
Pozycja wyjściowa: stoimy na prostych nogach, stopy na szerokość, barków, ręce luźno 

wzdłuż tułowia.  
Ćwiczenie: wykonujemy powolne ruchy głową do przodu i do tyłu.  

Ilość powtórzeń: 5 w każdą ze stron. 

 

 

 

 

Krążenie barków  
Pozycja wyjściowa: stoimy na prostych nogach, stopy na szerokość barków, ręce opuszczone 

wzdłuż tułowia.  
Ćwiczenie: wykonujemy powolne krążenia barków do przodu i do tyłu.  

Ilość powtórzeń: 10 w każdą ze stron. 

 
 

 



Krążenie przedramion  
Pozycja wyjściowa: stoimy na prostych nogach, stopy na szerokość barków, ręce uniesione na 

wysokość barków.  
Ćwiczenie: wykonujemy dynamiczne obroty przedramion w stawie łokciowym do przodu i do 

tyłu.  

Ilość powtórzeń: 10 w każdą ze stron. 

 

 
 
 

Krążenie nadgarstków  
Pozycja wyjściowa: stoimy na prostych nogach, stopy na szerokość barków, dłonie splecione 

palec w palec.  
Ćwiczenie: wykonujemy dynamiczne krążenia nadgarstków w obie strony.  

Ilość powtórzeń: 10 w każdą ze stron. 

 
 

 



Krążenie ramion  
Pozycja wyjściowa: stoimy na prostych nogach, stopy na szerokość barków, ręce 

wyprostowane wzdłuż tułowia.  
Ćwiczenie: wykonujemy krążenia jednoczesne oburącz w przód, a następnie w tył.  

Ilość powtórzeń: 10 w każdą ze stron. 

 

 

 

 

Krążenie biodrami  
Pozycja wyjściowa: stoimy na prostych nogach, stopy na szerokość barków, dłonie na 

biodrach, głowa w miejscu.  

Ćwiczenie: wykonujemy obszerne krążenia bioder w lewą, a następnie w prawą stronę.  

Ilość powtórzeń: 10 w każdą ze stron. 

 

 



 

Wymachy nóg w przód i w tył  
Pozycja wyjściowa: stoimy na prostych nogach, stopy blisko siebie, dłonie oparte na ścianie, 

ręce wyprostowane, głowa w miejscu.  

Ćwiczenie: prawą nogę zginamy w stawie kolanowym do wysokości bioder i następnie 

prostujemy ją wyrzucając w tył. Wykonujemy 10 powtórzeń i zmieniamy kończynę.  

Ilość powtórzeń: 10 w każdą ze stron. 

 
 
 

Wymachy poprzeczne nóg  
Pozycja wyjściowa: stoimy na prostych nogach, stopy blisko siebie, dłonie oparte na ścianie, 

ręce wyprostowane, głowa w miejscu.  
Ćwiczenie: prawą nogę zginamy w stawie kolanowym do wysokości bioder i następnie 

prostujemy ją wyrzucając w tył. Wykonujemy 10 powtórzeń i zmieniamy kończynę.  

Ilość powtórzeń: 10 w każdą ze stron. 

 



 

Krążenia nóg w kolanie  
Pozycja wyjściowa: stoimy na prostych nogach, stopy blisko siebie, dłonie oparte na biodrach.  

Ćwiczenie: prawą nogę zginamy w stawie kolanowym do wysokości bioder i wykonujemy 

krążenia w lewo i po wykonanej serii w prawo.  
Ilość powtórzeń: 10 w każdą ze stron. 

 
 
 

Krążenia stóp w stawach skokowych  
Pozycja wyjściowa: stoimy na prostych nogach, stopy na szerokość barków, dłonie oparte na 

biodrach  

Ćwiczenie: prawą stopę unosimy na palcach, nogę lekko zginamy w stawie kolanowym i 

wykonujemy krążenia piętą w lewo i wykonanej serii w prawo.  

Ilość powtórzeń: 10 w każdą ze stron. 

 



Rozciąganie : 

 

Obręcz barkowa  
Pozycja wyjściowa: stoimy na prostych nogach, stopy na szerokość barków.  

Ćwiczenie: lewą rękę wyciągamy przed siebie, prawą chwytamy za łokieć ręki lewej i 

przyciągamy ją do siebie.  

Ilość powtórzeń: 3 na każdą z kończyn 

 
 

Rozciąganie przedramienia  
Pozycja wyjściowa: stoimy na prostych nogach, stopy na szerokość barków.  

Ćwiczenie: wyprostowaną lewą rękę wyciągamy przed siebie, tak aby dłoń była skierowana 

wierzchem do góry. Prawą dłonią chwytamy lewą rękę za palce i przyciągamy ją do siebie, 
zwracając uwagę, aby obydwie ręce były wyprostowane w stawach łokciowych 
(wytrzymujemy 5-10 sekund), powrót do pozycji wyjściowej i zmiana kończyny.  
Ilość powtórzeń: 2 na każdą z kończyn. 

 
 

 



Skłony w przód  
Pozycja wyjściowa: stoimy na prostych nogach, stopy na szerokość barków, tułów pochylamy 

w przód, dłonie dotykają stopy.  
Ćwiczenie: pochylamy tułów w przód do momentu pierwszego oporu, utrzymujemy tę 

pozycję przez 5 sekund, powracamy do pozycji wyjściowej i ponawiamy ewolucję pogłębiając 
skłon. Ćwiczenie wykonujemy do momentu, aż rękoma swobodnie dotkniemy podłoża.  
Ilość powtórzeń: 5 powtórzeń 

 
 
Skłony skośne  
Pozycja wyjściowa: stoimy na prostych nogach, nogi w szerokim rozkroku, ręce wzdłuż 

tułowia.  
Ćwiczenie: obie ręce dotykają raz lewej, raz prawej stopy, za każdym razem pamiętając o 

powrocie do pozycji zasadniczej.  

Ilość powtórzeń: 5 powtórzeń na każdą ze stron. 

 

 

Skrętoskłony  
Pozycja wyjściowa: stoimy na prostych nogach, nogi w szerokim rozkroku, ręce rozłożone na 

wysokości barków.  

Ćwiczenie: ręka prawa dotyka lewej stopy, która jest nieodrywana od podłoża – powrót do 

pozycji zasadniczej - ręka lewa dotyka prawej stopy, która jest nieodrywana od podłoża - 
powrót do pozycji zasadniczej – ponawiamy ewolucję.  



Ilość powtórzeń: 5 na każdą ze stron. 

 

Wypad w przód do pozycji niskiej  
Pozycja wyjściowa: stoimy na prostych nogach, stopy na szerokość barków, dłonie oparte na 

biodrach.  
Ćwiczenie: wykonujemy wykrok do przodu, przytrzymujemy pozycję kilka sekund i powrót do 

pozycji zasadniczej. Zmiana kończyny.  
Ilość powtórzeń: 10 na każdą z kończyn. 

 

 
Wypad w bok  
Pozycja wyjściowa: stoimy na prostych nogach w lekkim rozkroku, dłonie oparte na biodrach.  

Ćwiczenie: wykonujemy wykrok w prawy bok, przytrzymujemy pozycję kilka sekund i powrót 

do pozycji zasadniczej. Następnie wykrok w lewy bok i powrót do pozycji zasadniczej. 
Ponawiamy ewolucję.  

Ilość powtórzeń: 5 w każdą ze stron. 

 



 

Klatka piersiowa  
Pozycja wyjściowa: leżenie przodem na brzuchu, nogi wyprostowane, ręce zgięte w stawach 

łokciowych na szerokości i wysokości barków.  

Ćwiczenie: prostujemy ręce jednocześnie odchylając głowę i kręgosłup w tył, tak aby biodra 

nie odrywały się od podłoża.  

Ilość powtórzeń: 5 powtórzeń. 

 

Plecy  
Pozycja wyjściowa: leżenie przodem na brzuchu, nogi wyprostowane, ręce wyprostowane 

leżą nad głową.  
Ćwiczenie: odrywamy jednocześnie ręce i nogi od ziemi i zatrzymujemy w górze na 2-3 

sekundy.  
Ilość powtórzeń: 5 powtórzeń. 

 

 
Skłony w przód z pozycji siedzącej  
Pozycja wyjściowa: siad rozkroczny, ręce w górze nad głową.  

Ćwiczenie: pochylenie tułowia w przód z pogłębieniem (wytrzymujemy 5-10 sekund), powrót 

do pozycji wyjściowej.  
Ilość powtórzeń: 5-10 powtórzeń. 

 



 

Skłony skośne z pozycji siedzącej  
Pozycja wyjściowa: siad rozkroczny, ręce w górze nad głową.  

Ćwiczenie: skłon do prawej nogi, do środka, do lewej nogi, powrót do pozycji wyjściowej.  

Ilość powtórzeń: 5-10 powtórzeń. 

 

Skłon do nogi z pogłębieniem  
Pozycja wyjściowa: siad płotkarski (jedna noga wyprostowana, druga noga zgięta do boku, 

pięta dotyka pośladka).  
Ćwiczenie: wykonujemy skłon do nogi z pogłębianiem; wytrzymujemy 10-15 sek. Zmiana nogi.  

Ilość powtórzeń: 5 powtórzeń na każdą ze stron. 

 
 

Biodra  
Pozycja wyjściowa: leżenie na plecach, ręce rozłożone na boki.  

Ćwiczenie: prawa noga próbuje dotknąć lewej dłoni, powrót i lewa noga próbuje dotknąć 

prawej dłoni.  

Ilość powtórzeń: 5 na każdą ze stron. 

 
 
 



Biodra z przytrzymaniem  
Pozycja wyjściowa: leżenie na plecach, ręce rozłożone na boki.  

Ćwiczenie: leżymy z prawą nogą przy lewej dłoni; wytrzymujemy 20-30 sekund i zmiana 

strony.  

Ilość powtórzeń: 5 na każdą ze stron. 

 
 
Biodra – wymachy nóg  
Pozycja wyjściowa: leżenie na plecach, ręce wyciągnięte nad głowę.  

Ćwiczenie: naprzemiennie wymachujemy nogami za głowę. Raz lewa kończyna – powrót – raz 

prawa kończyna. Ponawiamy ewolucję.  
Ilość powtórzeń: 10 na każdą ze stron. 

 

 

Biodra – przyciąganie nóg  
Pozycja wyjściowa: leżenie na plecach, ręce wzdłuż tułowia.  

Ćwiczenie: prawą nogę dociągamy do głowy, przytrzymujemy rękoma, wytrzymujemy 20 

sekund i zmiana nogi.  

Ilość powtórzeń: 5 powtórzeń na każdą ze stron. 

 



 

Nożyce  
Pozycja wyjściowa: leżenie na plecach, ręce wzdłuż tułowia, nogi uniesione około 15 cm nad 

ziemią.  

Ćwiczenie: wykonujemy nożyce poziome przez 20-30 sekund. 5 sekund przerwy i ponawiamy 

ćwiczenie.  

Ilość powtórzeń: 10 w każdą ze stron. 

 

 

Przyciąganie pięty do pośladków  
Pozycja wyjściowa: stoimy na prostych nogach, stopy blisko siebie, ręce wzdłuż tułowia.  

Ćwiczenie: lewą dłonią chwytamy lewą stopę za plecami i przyciągamy piętę do pośladków na 

10 sekund. 3 sekundy przerwy i ponawiamy ćwiczenie na drugą kończynę.  
Ilość powtórzeń: 5 powtórzeń na każdą ze stron. 

 

 
Rozciąganie łydki  

Pozycja wyjściowa: stoimy na prostych nogach, stopy blisko siebie, dłonie oparte na ścianie 

przed sobą.  

Ćwiczenie: nogami stajemy na stopień. Na przemian wykonujemy pogłębianie piętą raz lewą - 

raz prawą.  
Ilość powtórzeń: 15-20 na każdą ze stron. 



 

 

 

 

Po  zakończeniu rozgrzewki proponuję dodatkowo: 

1. bieg w miejscu 3x po 1 minucie lub wchodzenie na dwa stopnie 

schodów i z powrotem 3x po 1 minucie 

2. stojąc w lekkim rozkroku wykonaj 3x po 20 półprzysiadów z przerwą 

30 sekund między seriami 

3. poszukaj w domu skakankę, a jeśli jej nie posiadasz wykorzystaj 

sznurek lub przewód elektryczny, wykonaj 3 serie skoków po 1 

minucie z przerwą 45 sekund 

4. usiądź na podłodze, włóż stopy pod tapczan lub poproś kogoś o 

przytrzymanie nóg i wykonaj 3 serie po 20 brzuszków z przerwą 30 

sekund między ćwiczeniami, dłonie splecione na piersiach. 

5. proponuję ciekawe pompki, weź talię kart od dwójek do dziesiątek i 

potasuj je, połóż ją przed sobą na podłodze , wylosuj kartę, zrób tyle  

wykonują pompki z kolanami na podłodze uginając tylko ramiona. 

6. na koniec zrób kilka ćwiczeń rozciągających 

Jeśli nie czujesz się zmęczony, do każdego ćwiczenia możesz dodać po 

jednej serii. 

To zestaw ćwiczeń porannych. 



 Po południu proponuję wykonać krótki spacer, przejażdżkę na rowerze 

ale tylko pod warunkami  omówionymi po wyżej lub skorzystać z linków do 

filmików z zestawami ćwiczeń proponowanych przez znane osoby fitnessu.  

Dla dziewcząt ciekawą propozycją może być joga. W Internecie 

znajdziecie wiele ciekawych filmików z tą formą ćwiczeń. 

Śledź stronę naszej szkoły, wkrótce inne propozycje 

 

Życzę udanych ćwiczeń. 

        Piotr Kruszka 

 

 

 

 


