
                                                                Drodzy uczniowie!

Zachęcamy Was , aby w Waszych rozkładach dnia, znalazło się miejsce na
     aktywność fizyczną, która podnosi odporność organizmu, co jest niezwykle ważne w obecnej sytuacji.
     Ruch w okresie  dojrzewania ma ogromny wpływ na Wasze zdrowie.
     To co wypracujecie  będzie procentowało w życiu dorosłym. Ćwiczenia fizyczne poprawiają   
     samopoczucie I choć   w trakcie ich   wykonywania często jesteście zmęczeni, to na koniec pojawia
     się ogromna satysfakcja.

                                 Na najbliższy tydzień mamy dla Was następujące propozycje :

        1. Temat: Przypomnienie podstawowych elementów technicznych w piłce ręcznej .
                         Cele lekcji :
                         Znam prawidłową technikę:
                         - podań i chwytów
                         - rzutu na bramkę w wyskoku
                         - zwodu pojedynczego przodem

                         Zadania dla uczniów : 
                         - obejrzyjcie  filmy
                         - zwróćcie uwagę na właściwe  wykonanie poszczególnych elementów 
                         - zastanówcie  się, czy wszystko potraficie wykonać  poprawnie
                     - jeśli macie do tego warunki możecie naśladować zawodników
                     https://www.youtube.com/watch?v=6T1dBroSfUY 
                  https://www.youtube.com/watch?v=PqiZUL5bkF4 
                     https://www.youtube.com/watch?v=E6OepaG89C0
        
   2.Temat: Kształtowanie wytrzymałości w ćwiczeniach obwodowych.
                           Cele lekcji :
                             -rozwijamy wytrzymałość
                             - doskonalimy ogólną sprawność
                             - poznajemy  ćwiczenia  usprawniające  określoną cechę motoryczną
                             -  przyjmujemy poprawne pozycje wyjściowe do ćwiczeń.
                             Zadania dla uczniów :  
                             - obejrzyjcie film
                             - wykonujcie ćwiczenia  w obecności osób dorosłych 
                              - dostosowujcie je do własnych możliwości
                              - nie doprowadzajcie  organizmu do zbyt dużego zmęczenia
                              - zachowujcie zasady bezpieczeństwa.
                     https://www.youtube.com/watch?v=w69ImbC5QT0

3. Temat : Kształtowanie skoczności w warunkach domowych.
                                          Cele lekcji: 
                                          - rozwijamy skoczność.
                                          - poznajemy ćwiczenia usprawniające określoną cechę motoryczną
                                          - potrafimy zastosować rożne nietypowe przybory .
                                          Zadania dla uczniów:
                                         - obejrzyjcie film
                                         - w trakcie wykorzystywania  przyborów domowych stosujcie zasady bezpieczeństwa
                                        - wykonujcie ćwiczenia dopóki jesteście w stanie robić je prawidłowo
                                        - zwróćcie uwagę na symetryczną pracę rąk I nóg
                                        - w miarę możliwości wykorzystajcie miękkie, elastyczne podłoże.
                                            https://www.youtube.com/watch?v=uLb3nV0ULKg
                                    

https://www.youtube.com/watch?v=uLb3nV0ULKg
https://www.youtube.com/watch?v=PqiZUL5bkF4
https://www.youtube.com/watch?v=6T1dBroSfUY


                     

               4.    Temat: Uczymy się wyliczać oraz interpretować własny wskaźnik wagowo-wzrostowy BMI.
                      Cele lekcji:
                      -  znam swoją wagę i wzrost
                      -  wiem, czy moja waga jest prawidłowa
                     -  potrafię wykonać stosowne obliczenia
                       Zadanie dla ucznia:
                     - obejrzyj film
                     - oblicz swoje BMI i zinterpretuj wynik.                    

                  https://www.odzywianie.info.pl/kalkulatory-zywieniowe/kalkulator-bmi-dla-dzieci-i-mlodziezy

                                    Na wszelkie uwagi i pytania odpowiadam w kontakcie e-mail.
                                                                                                  Serdecznie pozdrawiam – Marek Kolk

https://www.odzywianie.info.pl/kalkulatory-zywieniowe/kalkulator-bmi-dla-dzieci-i-mlodziezy

