
Wychowanie fizyczne kl. IV-VIII 11.05-15.05.2020 

Na ten tydzień przygotowaliśmy dla Was ćwiczenia, które dbają o Wasza postawę                                    

i kręgosłup. 

Temat: Ćwiczenia na prosty i zdrowy kręgosłup,                                                                                                                                                                                           
Prezentujemy ćwiczenia , które wzmacniają kręgosłup.                                                                                                                             

Podzielone one zostały na: ćwiczenia na kręgosłup wykonywane na brzuch, na plecach oraz 

ćwiczenia wykonywane na siedząco. Ważne, by każde ćwiczenie powtórzyć kilka razy. 

Zanim przystąpisz do ćwiczeń wykonaj rozgrzewkę. 

Ćwiczenia wykonywane na brzuchu: 

- należy położyć się na brzuchu, ciało powinno być wyprostowane, ręce zgięte i trzymane pod 

czołem. Odrywamy górną część ciała (czyli głowę, przedramiona i tułów) od podłoża. Po 

chwili opuszczamy ciało. Staramy się rozluźnić. Leżąc na brzuchu wykonać możemy także 

podnoszenia tułowia. Ręce splatamy na karku, następnie kładziemy się na boku, a rękami 

podpieramy głowę. Unosimy nogę do góry kilka razy, później kładziemy się na drugi bok i 

ćwiczenie wykonujemy znów kilka razy. 

Ćwiczenia wykonywane na plecach: 

- należy położyć się na plecach, nogi są ugięte w kolanach. Staramy się dociągać kolano 

najpierw jedno, później drugie do czoła, ręce leżą wzdłuż tułowia. Następne ćwiczenie polega 

na dociąganiu lewego łokcia do prawego kolana, a prawego łokcia do lewego kolana. 

Możemy także leżąc przyciągać oba kolana do klatki piersiowej. 

Ćwiczenia wykonywane na siedząco 

- należy usiąść i wyprostować plecy. Splatamy dłonie za głową, wyciągamy głowę do przodu 

i w dół i pozostajemy w takiej pozycji kilka sekund. Następnie siadamy, splecione dłonie 

znajdują się nad głową, wyciągamy je maksymalnie w górę i staramy się wyciągać do góry 

także głowę. Wytrzymujemy tak chwilę. Potem rozciągamy ramiona na całą szerokość. 

Wszystkie te ćwiczenia pomogą nam rozciągnąć kręgosłup, wzmocnić go i co najważniejsze 

dzięki nim uzyskamy odpowiednią postawę ciała.  

 

 

Temat: Kształtujemy nawyki prawidłowej postawy. 

 

Poniżej prezentujemy ćwiczenia wyrabiające nawyk prawidłowej postawy. Ćwiczenia możesz 

wykonać w domowych warunkach. Zanim przystąpisz do ćwiczeń wykonaj rozgrzewkę. 

I lekcja 

Ćwiczenie 1. Autokorekcja postawy przed lustrem, a) stojąc przodem, b) stojąc bokiem. 

Głowa i szyja wyciągnięte w górę, barki ułożone symetrycznie, łopatki ściągnięte, brzuch 

wciągnięty, pośladki ściągnięte. W staniu bokiem do lustra korekcja odcinka lędźwiowego 

kręgosłupa, a także głowy, łopatek, barków i brzucha. 



 

Ćwiczenie 2. Stanie tyłem do ściany, pięty, plecy i głowa dotykają ściany. Krok do przodu, 

próba samodzielnego stania, po chwili powrót do pozycji wyjściowej. Powtórzyć ćwiczenie 

kilka razy. 

Ćwiczenie 3. Leżenie tyłem o nogach ugiętych, ramiona wyprostowane wzdłuż tułowia, 

wyczucie przylegania do podłoża na całej jego długości. 

Ćwiczenie 4. Klęk podparty, uniesienie lewego ramienia w przód i prawej nogi w tył, 

wytrzymanie i powrót do pozycji wyjściowej. To samo ćwiczenie wykonać unosząc prawą 

rękę i lewą nogę 

Ćwiczenie 5. Jak wyżej lecz z równoczesnym uniesieniem jednoimiennej nogi i ręki. 

Ćwiczenie 6. Leżenie przodem, głowa uniesiona nad podłogą, broda przyciągnięta do klatki 

piersiowej, ręce proste w bok. Unoszenie prostych rąk do góry na wysokość oczu z 

jednoczesnym ściągnięciem łopatek, chwilę wytrzymujemy. Powrót do pw. 

Ćwiczenie 7. Leżenie przodem, głowa nisko, broda przyciągnięta do klatki piersiowej. 

Naśladowanie ruchu pływania żabką. Powrót do pw. 

Ćwiczenie 8. Klęk podparty, dłonie zwrócone palcami do wewnątrz. Uginanie rąk, łokcie         

w bok, ściąganie łopatek, dotykanie brodą do podłogi. Powrót do pw. 

Ćwiczenie 9. Siad skulny, dłonie splecione na karku, łokcie na zewnątrz. Wypychanie klatki 

piersiowej w przód z jednoczesnym ściąganiem łopatek i wciąganiem brzucha. Powrót do pw. 

Ćwiczenie 10. Leżenie na plecach, nogi ugięte, podciągnięte do brzucha, ręce skrzyżowane na 

brzuchu. Przenoszenie prostych rąk w górę w skos, aż do ułożenia na podłodze z 

zaakcentowaniem odrzutu. Powrót do pw. 

II lekcja 

Ćwiczenie 1. Stanie tyłem do ściany. Ćwiczenie statyczne: nogi wyprostowane, pięty przy 

ścianie, całe plecy przyciśnięte do ściany, łopatki ściągnięte, brzuch wciągnięty, głowa 

wyciągnięta w górę, wzrok skierowany przed siebie, ręce opuszczone wzdłuż tułowia. Powrót 

do pw.., rozluźnienie 

Ćwiczenie 2. Stanie w pozycji skorygowanej – wytrzymać 5 sekund. Powtórzyć 5x, 

kontrolując korekcję własnej postawy. 

Ćwiczenie 3. Stanie w małym rozkroku, ręce opuszczone wzdłuż tułowia, oczy zamknięte. 

Wciąganie brzucha, wypchnięcie bioder do przodu, wznoszenie prostych ramion bokiem w 

górę, utrzymanie przez chwilę tej pozycji. Powrót do pw. 

Ćwiczenie 4. Siad skulny, ręce w górze, plecy wyprostowane. Cofanie rąk do tyłu, uczeń 

czuje ściąganie łopatek. Powrót do pw. 

Ćwiczenie 5. Leżenie tyłem, ręce w skrzydełka, nogi ugięte. Dociskanie okolicy lędźwiowej 

do podłogi 5 razy. 

Ćwiczenie 6. Leżenie przodem, ręce  wyprostowane z przodu. Przenoszenie rąk bokiem tuż 

nad ziemią aż do nóg. Powrót do pw. 

Ćwiczenie 7. Siad na krześle, plecy oparte, ręce na karku. Cofanie łokci do tyłu (uczeń czuje 

ściąganie łopatek). Powrót do pw. 

Ćwiczenie 8. Postawa zasadnicza. Po trzech małych podskokach w miejscu wysoki podskok 

połączony z półobrotem ciała w powietrzu i zeskok z miękkim lądowaniem 

Ćwiczenie 9. W staniu tyłem do ściany woreczek (książka) na głowie, przyklejanie całą tylną 

powierzchnią ciała do ściany i wypychanie woreczka w górę – głęboko oddychać. 

Ćwiczenie 10.Marsz z książką (woreczkiem) na głowie. 

 

 

 



Temat: Rozgrzewka ogólnorozwojowa  

 

Rozgrzewka- przykładowy zestaw ćwiczeń rozgrzewających 

 

Rozgrzewka na WF powinna składać się z ćwiczeń biegowych podnoszących tętno, ćwiczeń 

ogólnorozwojowych oraz takich, które zaangażują do pracy mięśnie najbardziej obciążone 

podczas treningu. Zobacz przykładowe zestawy ćwiczeń rozgrzewających.  

Rozgrzewka na WF ma na celu wstępne przygotowanie mięśni do wysiłku oraz 

udoskonalenie umiejętności przydatnych w danej dyscyplinie . Pierwsza część powinna 

składać się z ćwiczeń biegowych i rozgrzewających wszystkie części ciała, druga – z bardziej 

specyficznych ćwiczeń skupiających się na konkretnych partiach mięśni. 

Rozgrzewka na WF: rozgrzewka ogólnorozwojowa (10-15 min) 

To uniwersalna rozgrzewka, która przygotowuje do wysiłku wszystkie partie mięśniowe i 

rozgrzewa stawy. Może być wstępem do zajęć gimnastycznych o charakterze 

ogólnorozwojowym.  

1. Lekki trucht przez 3 minuty. 

2. Ćwiczenia w truchcie (po ok. 0,5-1 minutę na każde): 

 opuszczania rąk do ziemi (na zmianę raz lewa, raz prawa); 

 krążenia ramion (lewa, prawa, obie do przodu, do tyłu, na końcu krążenia obiema 

rękami w przeciwnych kierunkach); 

 bieg tyłem; 

 bieg skrzyżny (przeplatanka) lewym bokiem do kierunku biegu, następnie prawym; 

 podskoki z naprzemiennymi wymachami rąk w górę i unoszeniem kolan. 

3. Ćwiczenie w marszu: wyciągnięcie rąk do przodu i naprzemienne wymachy nogą z 

dotknięciem palcami stopy do dłoni (po 8 powtórzeń na nogę). 

4. Ćwiczenia w miejscu (po 8 powtórzeń każde): 

 opad tułowia do przodu, ręce w bok, skręty tułowia zamachem rąk (skrętoskłony); 

 krążenia biodrami raz w jedną, raz w drugą stronę; 

 krążenia kolan (do środka, na zewnątrz, razem w obie strony); 

 krążenia nadgarstków i w stawach skokowych; 

 przysiady. 

5. Ćwiczenia w parterze (po 10 powtórzeń każde): 

 pompki; 

 brzuszki; 

 brzuszki skośne; 

 nożyce pionowe w leżeniu na brzuchu; 

 deska. 

Uczeń może przygotować samodzielnie zestaw ćwiczeń według podanych wskazówek. 

http://wformie24.poradnikzdrowie.pl/cwiczenia/rozgrzewka-przyklady-cwiczen-rozgrzewajacych-z-fit-mom-wideo_43824.html
https://wformie24.poradnikzdrowie.pl/cwiczenia/uda-i-posladki/przysiady-nie-tylko-na-jedrne-posladki-jakie-efekty-daja-przysiady-aa-JNpF-QNjn-ZdjP.html
http://wformie24.poradnikzdrowie.pl/cwiczenia/efekty-robienia-pompek-wizualne-i-zdrowotne-zalety-cwiczenia_43503.html
http://wformie24.poradnikzdrowie.pl/cwiczenia/brzuszki-na-12-sposobow-skosne-na-stojaco-na-drazku-z-ciezarkami-wideo_42682.html


 


