
15.IV – 24.IV.2020r. 

 

Witajcie po świętach!!! 

Zapraszam wszystkie dziewczęta na kolejny tydzień ćwiczeń ☺ 

moniapoter.zsp4@op.pl 

 

 

1. T: Ćwiczenia wzmacniające wewnętrzne partie ud. 

A  teraz czas na spotkanie z zapewne dobrze wszystkim znaną Ewą Chodakowską – podejmij 

wyzwanie! ☺ 

https://youtu.be/--ovupOBESg 

 

2. T: Legendy sportu – sylwetki znanych sportowców. 

 

Przez ostatnie sto lat polski sport doczekał się wielu pokoleń znakomitych 

zawodniczek i zawodników. Od 1924 roku Polacy zdobyli na samych tylko 

Igrzyskach Olimpijskich 284 medale.  

Chciałabym przybliżyć Wam niekwestionowaną królową lekkiej atletyki – 

Irenę Szewińską, pierwszą damę polskiego sportu. Żaden polski olimpijczyk nie 

może poszczycić się tyloma medalami co ona. Polska lekkoatletka ma ich na swoim 

koncie aż siedem – trzy złote, dwa srebrne i dwa brązowe. Zdobywała je na czterech 

kolejnych Igrzyskach. Warto do tego dodać pięć tytułów Mistrzyni Europy (w tamtym 

czasie nie rozgrywano mistrzostw świata) i dziesięć rekordów globu. 

Zapraszam do obejrzenia reportażu o Irenie Szewińskiej. 

https://youtu.be/EzDG-peH1Sc 

 Zastanawiałyście się, czy w ogóle da się porównać zawodników, którzy przecierali 

szlaki, ze współczesnymi sportowcami z najwyższej półki, mającymi do swojej dyspozycji 

najnowocześniejsze zdobycze techniki, doskonałą medycynę i cały sztab ludzi, którzy stoją za 

sukcesami? Choć niektóre z dyscyplin  po upływie tylu lat wydają się przypominać inny 

sport, to determinacja, talent, zaangażowanie i poświęcenie pozostają wspólną płaszczyzną 

dla sportowców, którzy zapisali piękne karty na łamach historii. 

 Zachęcam do obejrzenia innych znakomitych sportowców z Polski i ze świata: 

https://youtu.be/ZEfcDZ50PVY 

https://youtu.be/zWshWxt2Bds 

ZADANIE DO WYKONANIA: Proszę o wybranie sportowca (nie tylko z Polski),  który 

zyskał w waszych oczach największe uznanie i krótkie uzasadnienie. Kogo najbardziej 

cenicie za trud, poświęcenie i codzienną walkę o bycie coraz lepszym. 

Wszystkie prace będą oceniane☺ 

Przypominam mój adres mailowy:   moniapoter.zsp4@op.pl 
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3: T: Tabata – trening interwałowy. 

Tabata  –  intensywny trening interwałowy składający się zazwyczaj z 8 ćwiczeń trwających 

20 s. Ćwiczenia te wykonujemy z maksymalną szybkością, zwracając uwagę na poprawną 

technikę! Pomiędzy nimi czeka nas 10 s przerwy, w trakcie której maszerujemy i pamiętamy  

o oddychaniu! 

ZESTAW ĆWICZEŃ: 

➢ pajacyk 

➢ przysiad z wyciskaniem butelek nad głowę 

➢ w siadzie z nogami uniesionymi nad podłożem, przenoszenie butelki na prawą i lewą 

stronę 

➢ brzuszki z wyciskaniem butelki nad głowę 

➢ zakroki po skosie z butelką przed sobą 

➢ unoszenie ramion z butelkami do przodu i do boku 

➢ przyciąganie butelek  stojąc na ugiętych nogach w pochyleniu do przodu 

➢ w podporze przodem zmiana nóg z przeskokiem do łokci (lewe kolano, prawy łokieć). 

Link do muzyki z odliczaniem pod TABATĘ: 

https://youtu.be/NxqMXGN07Is 

 

 

 

4. T: Edukacja Zdrowotna – Zagrożenia zdrowotne związane z brakiem ruchu. 

Już nawet 15 minut czy pół godziny dziennej aktywności może być dla Ciebie 

zbawienne. Poświęć choć tyle dla własnego zdrowia i dobrego samopoczucia. To 

naprawdę niewiele czasu, a może zdziałać cuda.  

Brak ruchu jest w podobnym stopniu niebezpieczny dla naszego zdrowia jak palenie 

papierosów, a także zwiększa ryzyko występowania różnych chorób i schorzeń (choroby 

serca, nadciśnienie tętnicze, otyłość, osteoporoza, udar mózgu, depresja, cukrzyca, rak 

jelita grubego, nowotwory piersi i prostaty, brak siły mięśniowej, szczególnie kończyn 

dolnych). 

Regularna aktywność ruchowa może uchronić nas od wielu problemów zdrowotnych. 

Systematyczne ćwiczenia, spacery, treningi, po prostu wysiłek fizyczny mogą wydłużyć 

Twoje życie nawet o kilka lat! 

https://youtu.be/jgJOS26G1wY 
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5. T: Kształtowanie wytrzymałości – trening interwałowy. 

Proponuję zestaw ćwiczeń do wykonania dla każdej z Was, oczywiście bez wychodzenia z 

domu ☺ 

  Pamiętaj, że każde ćwiczenie wykonujesz w miarę swoich możliwości. Oznacza to np., że 

jeżeli nie możesz wykonać próby biegowej do końca to nie zatrzymujesz się lecz maszerujesz 

– wykonując głębokie oddychanie.  

https://youtu.be/qJq6Iw6B6PQ 

 

 

 

 

6. T: Ćwiczenia na zdrowy kręgosłup.  

Zapraszam wszystkich (nie tylko maturzystów) na wspólny trening online naszego 

kręgosłupa ☺ 

https://youtu.be/PBE-thSwpNk 

 

 

 

Przy wysyłaniu zadań proszę o podawanie imienia, nazwiska, klasy i nr w dzienniku! 

 

 

       Pozdrawiam☺ 

Monika Poterała 
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