
   

  Plan pracy na tydzień   25.05 –29.05.2020 

 Temat: Flaga Olimpijska. 

Pięć splecionych kół ma fladze Olimpijskiej, skąd się wzięły i co 
oznaczają dowiedziecie się z filmu.  

Faga olimpijska – prostokątna flaga przedstawiająca na białym tle pięć 
złączonych kół. Symbol olimpijski (koła) zaprojektował inicjator 
wskrzeszenia idei olimpijskiej, baron Pierre de Coubertin w 1912 a flagę 
w 1913. Wykonana została w Paryżu. 

Jej wymiary to: trzy metry długości i dwa metry szerokości. Emblemat 
pięciu kół olimpijskich umieszczony jest centralnie, na białym polu bez 
obramowania. Koła są splecione ze sobą w dwóch szeregach (od lewej 
do prawej): 

 niebieski, czarny i czerwony na górze, 

 żółty i zielony na dole. 

 Koło na fladze olimpijskiej symbolizują różnorodność i jedność ludzi. 
Poszczególne kolory reprezentują kontynenty. Niebieski – Europę, 
czarny – Afrykę, żółty – Azję, czerwony – Amerykę i zielony – 
Australię.  

 

                            https://youtu.be/WEhjhvedTDM 

 

 

 Temat: Skipy, wieloskoki, rytm biegowy.  

Proszę obejrzeć poniższy filmik, którego tematem są skipy, wieloskoki, 
rytm biegowy. Do biegania zachęcać Was będzie mistrzyni Polski 
juniorów. Wy również możecie biegać wokół domu, przy domu, na 
drodze dojazdowej do Waszych domów, wokół ogródka, itp. Pamiętajcie, 
żeby przed każdym bieganiem zrobić rozgrzewkę.  

Link do filmiku. 

https://youtu.be/HjvxrZh_6z0 
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 Temat: Bieg przełajowy.   

Bieg przełajowy – co to jest? 

W sumie, jak sama nazwa mówi – to bieg na przełaj. A więc przez las, 
przez piach, przez błoto, rzekę, łąki, wysoką trawę. To bieg, w którym 
natura tworzy dla biegacza swoisty tor przeszkód. A na starcie stoją 
zarówno maratończycy, sprinterzy, jak i Ci którzy uwielbiają bieg                      
z przeszkodami. Bieg ten tak się różni od długich czy krótkich dystansów            
i wymaga innego przygotowania. To sprawdzian dla ogólnej 
wytrzymałości, siły i hartu ducha. 

 

 

 

 Temat: Tętno – pomiar tętna techniką palpacyjną.  
 

Puls, tętno – falisty ruch naczyń tętniczych zależny od skurczów serca i od 
elastyczności ścian tętnic. 

Zapraszam do obejrzenia filmiku. 

  https://youtu.be/wKodJdpGJVU 

 

 

https://youtu.be/wKodJdpGJVU


 

 


