
 

Plan pracy na tydzień 11.05-15.05.2020 

 T: Ćwiczenia na płaskostopie z ciekawym przyborem. 

 
 

 
 

Skarpetka, ołówek (lub długopis, albo kredka) i gazeta, skakanka.  

 1.SKARPETKA   

Pozycja Wyjściowa: 
– Siad na krześle 

– Na podłodze przed krzesłem leży skarpeta (która powinna być większa od stopy ucznia) 

 

Wykonywany ruch: 

– Chwyt palcami jednej stopy skarpety 

– Założenie skarpety na drugą stopę 

 

 2. PISANIE 

Pozycja Wyjściowa: 

– Siad na krześle 

– Na podłodze przed krzesłem jest kartka papieru i ołówek (lub kredka, albo długopis) 

Wykonywany ruch: 

– Chwyt palcami stopy ołówka (kredki/długopisu) 

– Pisanie liter lub cyfr, albo rysowanie na kartce 

– Druga stopa uczestniczy w zadaniu poprzez przytrzymywanie kartki 

 

Ćwiczenie wzmacnia mięśnie wysklepiające stopy  

 

http://sporttopestka.pl/wp-content/uploads/2019/11/korektywa.png


3. PISANIE x2 

Pozycja Wyjściowa: 

– Podobnie jak w powyższym zadaniu, ale trzymane są dwa ołówki, po jednym w każdej 

stopie. 

Wykonywany ruch: 

– Podczas pisania (rysowania) nie można odrywać pięt od podłogi 

– Chwilę wytrzymać 

 

 4. GAZETA 

 

Pozycja Wyjściowa: 

– taka sama jak w powyższych ćwiczeniach, tylko przed krzesłem leży gazeta 

Wykonywany ruch: 

– Palce stóp chwytają gazetą i drą ją na małe kawałki 

– Potem stopy zbierają podarte kawałeczki i podają je do rąk  

5 ĆWICZENIE 

Pozycja Wyjściowa: 

– Siad na krześle 

– Skakanka leży na podłodze przed krzesłem 

 

Ruch: 

– Palce stóp wykonują chwyt końca skakanki 

– Stopa nawija skakankę na drugą nogę 

6 ĆWICZENIE 

Pozycja Wyjściowa: 

– Siad na krześle 

– Skakanka leży na podłodze przed krzesłem 

Ruch: 

– Palce stóp chwytają skakankę i unoszą ją nad podłogę 

– Ze skakanki należy ułożyć na podłodze koło lub inne figury geometryczne 

7 ĆWICZENIE 

Pozycja wyjściowa 

– Siad na krześle 

– Skakanka leży na podłodze przed krzesłem 

Ruch: 

– Palce stóp chwytają końcówki skakanki 

– Stopy unoszą chwyconą skakankę nad podłogę i wiążą węzeł na skakance 



  T: Pierwsza pomoc – numery alarmowe. 

 

Proszę wejść w poniższe linki, tematem filmiku jest znajomość numerów 

alarmowych, drugiego jak prawidłowo powiadomić służby pomocnicze. 

Natomiast trzeci to link do teledysku. Proszę o wysłuchanie go, pomoże 

on w utrwaleniu tych ważnych numerów.    

Filmik -  https://youtu.be/kzMubL2dHAk 

Filmik  -       https://youtu.be/fsCIZliVYYw 

Teledysk -  https://youtu.be/EoeHbcDItx0 

 

 
 

 

 
 

 

 

https://youtu.be/kzMubL2dHAk
https://youtu.be/fsCIZliVYYw
https://youtu.be/EoeHbcDItx0


 T: Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 
 

Zapraszam do wspólnego ćwiczenia z Andrzejem Klimowiczem. 

Proszę wejść w link umieszczony poniżej. 

 

https://youtu.be/CEyba0BvBUE 

 

 T: Ćwiczenia równoważne. 
 

Równowaga to jedna z podstawowych cech motorycznych człowieka. Jest to 
zdolność organizmu do utrzymywania ciała w wybranej pozycji, zazwyczaj                  
w warunkach zmniejszonej powierzchni podparcia (równowaga statyczna),                   
a także zachowania określonego położenia podczas różnorodnych działań 
ruchowych lub po ich zakończeniu (równowaga dynamiczna). Kontrola 
równowagi odbywa się w oparciu o sygnały docierające z błędnika, narządu 
wzroku i receptorów dotykowych. Informacje te umożliwiają prawidłowe 
utrzymanie równowagi, a także orientację w przestrzeni. 
  
 
https://youtu.be/hA1YLzIyKyA 
 
 

 

 

https://youtu.be/CEyba0BvBUE
https://youtu.be/hA1YLzIyKyA

