
18 – 22 maja 2020r. 

 

 

Dzień dobry! 

 

 Witam serdecznie w kolejnym tygodniu naszej wspólnej nauki  on line! Dziękuję tym 

osobom, które na bieżąco pracują i wysyłają „prace domowe” a pozostałych proszę                         

o nadrobienie zaległości.  

 

 

 

 

1. T: RYTM  MUZYKA  TANIEC -  RMT- układy taneczne.  

 

 

Na początek  - zumba fitness -  krótka choreografia.  

 

https://youtu.be/lcWtiFL904s 

 

https://youtu.be/gZvvl2VGsgA 

 

A teraz …….. taniec  nowoczesny Egurrola dance studio. 

https://youtu.be/VwGoikNsVlc 

 

 

 

Chętne osoby mogą wysyłać krótki filmik z choreografią zaproponowaną wyżej (i nie tylko) 

lub własną!!! Oczywiście na ocenę�   

 

 

 

https://youtu.be/lcWtiFL904s
https://youtu.be/gZvvl2VGsgA
https://youtu.be/VwGoikNsVlc


2. T: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie pośladków. 

 

 

10 minutowy trening pośladków z Mel B 

https://youtu.be/obl9OKV4z5Q 

 

A teraz poćwiczcie z Anną Lewandowską…. 

https://youtu.be/SzhSBuLCG48 

 

 

Koniecznie pamiętaj o stretchingu po każdym treningu: 

https://youtu.be/tXWh-dowiLg 

 

 

3. T: Edukacja zdrowotna- budżet czasu. 

 

Budżet czasu -  

typowy dla danej zbiorowości ilościowy rozkład czasu przeznaczanego na różne funkcje czy 

udział w różnych kontekstach społecznych (np. na pracę, rozrywkę, naukę, życie rodzinne). 

 

 

 W dobrze skonstruowanym planie w każdym dniu powinien znaleźć się czas na: 

• dowolną formę spokojnego relaksu, np. dobry film, oglądanie wybranego programu w TV, 

grę komputerową, krzyżówki, rozmowy z przyjaciółmi, 

• ulubione ćwiczenia  fizyczne, sport, 

• rozwój umysłowy, 

• nieprzewidziane wydarzenia (nawet do 20% czasu). 

 Wyobraźmy sobie przebieg następnego dnia. Najważniejsze i najtrudniejsze zadania, o 

ile to tylko od nas zależy, warto wykonywać w czasie,  w którym mamy najlepszą dyspozycję 

do pracy. Stosujemy się do preferencji swojego organizmu, w zależności od tego, czy 

jesteśmy „sową” (która późno zasypia, rano długo śpi), czy „skowronkiem” (wcześnie chodzi 

spać, wstaje o świcie). Nie stresujmy organizmu bez potrzeby. Biologiczny zegar ma nam 

sprzyjać. 

https://youtu.be/obl9OKV4z5Q
https://youtu.be/SzhSBuLCG48
https://youtu.be/tXWh-dowiLg


 

Do najczęstszych „pożeraczy” czasu należą: 

- odwracanie uwagi, hałas 

- brak czasu (np. umówione spotkania , terminy) 

- niedoprowadzanie spraw do końca 

- odkładanie pracy na później 

- pośpiech, zniecierpliwienie 

- próba wykonania wszystkiego na raz 

- brak priorytetów. 

 

 

 

 

Warto kontrolować swój czas, mieć świadomość, jak go spędzamy. Nie jest to 

oczywiście jednoznaczne z tym, że mamy planować go co do minuty. Po prostu należy się 

nad nim zastanowić, zorganizować go. Racjonalne gospodarowanie czasem ułatwia nasze 

funkcjonowanie w „zabieganym” życiu! 

 

 

 

                                                                                                                 Pozdrawiam! 

                                                                                                           Monika Poterała�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


