
SOCHACZEWSKA KARTA SPORTOWCA 

ĆWICZENIE:  PLANK SKAKANKA KRZESEŁKO 

PRZY ŚCIANIE 

PAJACYKI SAMOLOT/JASKÓŁKA NOŻYCE 

POZIOME  

TEMAT PRACY 

PLASTYCZNEJ 

4.01.2021 10 sek 10 skoków 5 sek 5 skoków 5 sek 5 sek Portret słynnego 

sportowca 5.01.2021 10 sek 10 skoków 5 sek 5 skoków 5 sek 5 sek 

6.01.2021 15 sek 15 skoków 5 sek 10 

skoków 

5 sek 5 sek  

Projekt pucharu  

i medalu 7.01.2021 15 sek 15 skoków 5 sek 10 

skoków 

5 sek 5 sek 

8.01.2021 20 sek 20 skoków 10 sek 10 

skoków 

10 sek 10 sek  

Praca przestrzenna  

o tematyce sportowej, 

umieszczona w 

pudełku 

11.01.2021 20 sek 20 skoków 10 sek 10 

skoków 

10 sek 10 sek 

12.01.2021 20 sek 20 skoków 10 sek 10 

skoków 

10 sek 10 sek 

13.01.2021 25 sek 25 skoków 15 sek 20 

skoków 

15 sek 15 sek Stwórz krzyżówkę  

o tematyce sportowej  

z hasłem KARTA 

SPORTOWCA 

14.01.2021 25 sek 25 skoków 15 sek 20 

skoków 

15 sek 15 sek 

15.01.2021 30 sek 30 skoków 20 sek 25 

skoków 

20 sek 20 sek Narysuj ulubioną 

dyscyplinę sportową 

 

OBJAŚNIENIA DO ĆWICZEŃ:  

PLANK : Ćwiczenie wykonuj w następującej kolejności: 

 

1. Połóż się na podłodze. 

2. Podnieś ciało opierając się na przedramionach. 

3. Łokcie utrzymuj równo pod barkami. 

4. Oprzyj wyprostowane ciało na palcach stóp. 

5. Napnij mięśnie, skup się na mięśniach brzucha. 

6. Wytrzymaj wskazaną w zadaniu ilość sekund. 

Pamiętaj o tym, by ciało utrzymywać przez cały czas w pozycji wyprostowanej. Ściągnij łopatki, głowę ustaw na przedłużeniu 

kręgosłupa i napnij mięśnie brzucha. 

 SKAKANKA:  

1. Pierwszą ważną rzeczą, na którą musimy zwrócić uwagę jest obuwie. Podczas skakania potrzebujemy amortyzacji. Z 

tego względu dobrze jest wykorzystać buty biegowe. Będą one idealne do treningu na skakance. 

2. Ważne jest również ubranie, które nie powinno krępować ruchów i odprowadzać wilgoć. Sprawdzą się wszelkiego 

rodzaju koszulki sportowe oraz termo aktywne. 

3. Podczas skakania bardzo ważna jest technika. Istnieje wprawdzie wiele sposobów użycia skakanki, lecz każdy z nich 

oparty jest na zachowaniu luźnego ciała. Ręce znajdują się blisko, pracujemy głównie nadgarstkami w celu obracania 

skakanki. Nigdy nie usztywniamy kolan. 

4. Jakie korzyści przynosi wykonywanie ćwiczeń ze skakanką? 

 1.Skakanka może zwiększyć elastyczność i sprężystość mięśni nóg, co zmniejsza ryzyko urazów kończyn dolnych. 



2.Całe ciało staje się smuklejsze, silniejsze i jędrniejsze. 

3.Skakanie na skakance pozwala rzeźbić mięśnie nóg i pośladków. 

4.Skakanka wymaga cyklicznych ruchów całego ciała, a zatem doskonale kształtuje zdolności koordynacyjne. 

5.Poprawia komunikację układu nerwowego. 

6.Skakanie na skakance wzmacnia kości i stawy. 

7.Podczas skakania tętno bardzo szybko rośnie i utrzymuje się na wysokim poziomie. Taki trening doskonale wpływa 

więc na układ krążeniowo-oddechowy. 

8.Aktywność fizyczna pozytywnie wpływa również na metabolizm, znacznie go przyspieszając, co ułatwia utrzymanie 

prawidłowej masy ciała 

 

KRZESEŁKO PRZY ŚCIANIE:  

Mięśnie zaangażowane w ruch: mięśnie brzucha, mięśnie czworogłowe uda. 

Pozycja wyjściowa: 

Stopy ustawione na szerokość barków, całą powierzchnią dociśnięte do podłogi. Plecy proste, tułów napięty, głowa w pozycji 

naturalnej, wzrok skierowany do przodu. Łopatki ściągnięte, klatka piersiowa wypięta do przodu.  

Ruch: 

Opierając się o ścianę, wykonaj przysiad do momentu, aż twoje uda będą równoległe do podłoża. Dociśnij odcinek lędźwiowy 

do ściany i napnij mocno brzuch. Oddychaj głęboko i postaraj się wytrzymać określony czas.  

Wskazówki: 

Podczas całego ćwiczenia utrzymuj tułów napięty. Nie pozwól, aby kolana schodziły się do środka. Dociskaj całą stopę do 

podłoża. Głęboko oddychaj.  

PAJACYKI:  

Pajacyki angażują różne grupy mięśniowe: mięśnie naramienne, pośladkowe, mięśnie przywodzące i odwodzące w stawie 

biodrowym, ręce, plecy, nogi. Pajacyki przyspieszają puls, a co za tym idzie – usprawniają dopływ krwi do mięśni, a jako 

element rozgrzewki minimalizują ryzyko kontuzji i zakwasów.  

Pajacyk to energiczny wyskok, któremu towarzyszy uniesienie rąk i ich niemal złączenie nad głową oraz rozkrok boczny nóg. Po 

wyskoku wracamy do pozycji wyjściowej i natychmiast całą czynność powtarzamy. 

SAMOLOT/JASKÓŁKA  

To ćwiczenia na równowagę.  

1. Stań ze złączonymi nogami.  

2. Pochyl tułów do przodu i jednocześnie wyciągnij jedną nogę do tyłu.  

3. Dla lepszej równowagi rozłóż ręce na boki.  

4. Tułów i noga powinny znajdować się równolegle do podłoża. 

NOŻYCE 

Ćwiczenie na mięśnie brzucha. 

Nożyce poziome są trudniejsze do wykonania niż nożyce pionowe. Leżąc na macie, podnieś wyprostowane ale rozchylone nogi 

na boki tak, aby pomiędzy nogami a podłogą uzyskać kąt 30 stopni. Zacznij przyciągać lewą nogę w prawą stronę, a prawą w 

lewo. Niech nogi zaczną przypominać nożyce, które tną papier. Pamiętaj, że jedna noga musi być nad drugą, wtedy uzyskasz 

efekt „cięcia”. Wykonaj wskazaną w zadaniu ilość powtórzeń. 

Nożyce muszą być wykonywane przy prostych ramionach, położonych wzdłuż ciała. Plecy na całej długości muszą przylegać do 

podłoża. 

 

 

 



OBJAŚNIENIA DO PRAC PLASTYCZNYCH: 

1. Portret słynnego sportowca – praca plastyczna do wykonania w dniach 4-5.01.2021 – zdjęcie pracy należy przesłać 

najpóźniej do północy 5.01.2021 r. Praca ma przedstawiać portret sportowca, jakiego znacie , lubicie, kogoś kto jest 

znanym sportowcem, nieważne jaką dyscyplinę uprawia. Technika wykonania – praca płaska, w formacie A4 , rysunek, 

szkic, kredki, ołówek, farby itp. 

2. Projekt pucharu i medalu  – praca plastyczna do wykonania w dniach 6-7.01.2021 – zdjęcie pracy należy przesłać 

najpóźniej do północy 7.01.2021 r. Praca ma przedstawiać puchar i medal, jaki chcielibyście dostać lub przyznać za 

zwycięstwo lub udział w zawodach w dowolnej dyscyplinie sportowej. Technika wykonania dowolna – może być płaska 

w formacie A4 tj. rysunek, szkic – kredki, ołówek, farby itp. Lub przestrzenna – wycinanka, rzeźba, plastelina itp. 

3. Praca przestrzenna o tematyce sportowej, umieszczona w pudełku - praca plastyczna do wykonania w dniach 8-

12.01.2021 – zdjęcie pracy należy przesłać najpóźniej do północy 12.01.2021 r. Praca ma być wykonana w pudełku 

dowolnej wielkości , ale nie mniejszej niż 15 cm długości. Praca o tematyce sportowej , dobór tematyki i techniki 

wykonania dowolny. 

4. Stwórz krzyżówkę o tematyce sportowej z hasłem KARTA SPORTOWCA. Krzyżówkę należy wykonać w dniach 13-

14.01.2021. Zdjęcie pracy należy przesłać najpóźniej do północy 14.01.2021 r. Krzyżówka ma składać się z 14 haseł z 

pytaniami o tematyce sportowej, których litery utworzą hasło krzyżówki KARTA SPORTOWCA.  

5. Narysuj ulubioną dyscyplinę sportową  - praca plastyczna do wykonania w dniu 15.01.2021 – zdjęcie pracy należy 

przesłać najpóźniej do północy 15.01.2021 r. Technika wykonania – praca płaska , format A4, może być rysunek 

kredkami, farbami, szkic ołówkiem.  

 


