
Witam Was. 

W tej specyficznej sytuacji w jakiej się znaleźliśmy postaram się Wam przekazad parę 

pomysłów na to jak spędzid trochę czasu poświęcając go na dwiczenia fizyczne. Wiele z nich 

znacie z lekcji lecz teraz jesteśmy ograniczeni warunkami domowymi oraz brakiem 

możliwości dwiczenia w grupach. Można, oczywiście jeżeli czujecie się dobrze, wyjśd w teren i 

tam indywidualnie uprawiad jazdę na rowerze, rolkach czy po prostu biegad lecz z 

zachowaniem zasady „dwiczę sam z dala od skupisk ludzi ”. Zarówno przed jak i po wysiłku 

dbajcie o higienę – myjcie ręce i nie tylko. To wszystko pozwoli nam poczud się lepiej 

psychicznie i fizycznie. Poniżej przedstawiam moje wskazówki i propozycje. 

1) Pamiętaj by wysiłek nie był zbyt intensywny. Najlepiej jeżeli jest on wykonywany w 

pierwszym zakresie, który oceniamy przez pomiar tętna i mieści się, w zależności od wieku i 

wytrenowania, w przedziale 110-140 uderzeo na minutę – wysiłek taki pozwala nam 

wykonywad dwiczenie przez dłuższy czas. Można go też ocenid w inny sposób: podczas 

wysiłku i zaraz po nim mogę normalnie rozmawiad pełnymi zdaniami mimo 

przyśpieszonego oddechu. Jeżeli moja mowa już się „rwie” to wysiłek jest już większy i 

wchodzimy w drugi lub nawet trzeci zakres - teraz, ze względu na panującą epidemię, nie 

polecam takiego wysiłku. 

2) Wykonuj dużo dwiczeo gibkości  poprawiających ruchomośd ciała – sami wiecie, że u większości z 

Was nie jest z tym najlepiej. Ćwiczenia te powinniście znad z lekcji (dwiczenia przy trybunach, siad 

płotkarski itp.). Powtarzajcie je co dziennie a efekty poczujecie już za dwa tygodnie. Kilka z nich 

można znaleźd w Internecie. Poniżej podaję link do strony internetowej.  

https://www.youtube.com/watch?v=CmFz4Gr3u8M 

Możecie się oczywiście posiłkowad innymi przykładami z Internetu. 

3) Dla wytrenowanych i bardziej ambitnych  polecam trening skocznościowy, który można samemu 

wykonywad w domu na niewielkiej powierzchni.  Niektórzy z Was znają ten trening – SUPER DUNKS II. 

Zacznijcie go wykonywad a ponieważ wykonuje się go przez 12 tygodni to po powrocie do szkoły dla 

tych, którzy się go podjęli powiem co dalej. Poniżej link: 

http://www.michaeljordan.pl/trening_super_dunks_2.php 

W razie pytao proszę o kontakt  w wiadomościach w Librusie. 

4)  Mam dla Was też zadanie:  

Proszę o znalezienie odpowiedzi na następujące pytania: 

Jak poprawnie odmierzyd rozbieg do skoku w dal? 

Jak poprawnie wykonujemy pomiar odległości w skoku w dal i pchnięciu kulą? 

Jakie są komendy startowe w biegach na stadionie lekkoatletycznym? 

UDOKUMENTOWANE WASZE TRENINGI ZOSTANĄ PRZEZE MNIE OCENIONE.  

Możecie prowadzid, krótkie notatki, utrwalid w aplikacjach np. endomondo lub utrwalid na filmach. 

        Pozdrawiam Mariusz Król 
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