Drodzy uczniowie
Przerwa  w nauce spowodowana epidemią, zmusza nas do pozostania w domu. Zachęcam Was do aktywności ruchowej i wykonywania prostych ćwiczeń w domu. Zamieszczone  wcześniej „sportowe koło fortuny’’ –połączenie ruchu i zabawy, może być odskocznią od zdalnej pracy przy komputerze.
Podaje link strony:
https:wordwall.net/pl-pl/community/wychowanie-fizyczne
Aby poćwiczyć w domu nie musisz mieć specjalistycznego sprzętu, ważna jest systematyczność, chęci ,inwencja i pomysłowość. Pamiętaj o zachowaniu bezpieczeństwa podczas ćwiczeń, wykonujesz je w domu, nie w sali gimnastycznej czy na boisku .

W razie pytań piszcie na  e-maila: marfach@interia.pl

Przykładowy zestaw na rozgrzewkę  (czas i ilość powtórzeń wg. własnej interpretacji, możesz ćwiczyć przy ulubionej muzyce , uchyl okno)
·	marsz w miejscu( lekki trucht)
·	krążenia ramion w przód (możesz połączyć z ruchem nadgarstków „zakręcanie żarówki”
·	krążenia ramion w tył (jak wyżej)
·	wymachy rąk do boku, w przód, tył, na skos ,na przemian
·	krążenia głową w prawo, lewo, głowa do boku, w przód tył
·	krążenie kolan w prawo, lewo, do środka , na zewnątrz
·	rozgrzej stawy skokowe ,postaw stopę na pięcie –krążenia, postaw stopę na palcach krążenia pięty
·	skłony w rozkroku (dotknij z boku stopę ,raz prawą ,lewą między)
·	opady tułowia z rękami do boku ,skręty tułowia ,naprzemianstronne, skrętoskłony
·	przysiady, przysiady z jednoczesnym wyrzutem nóg w tył, na przemian raz prawa noga raz lewa
·	podskoki na dwóch , na jednej nodze, przeskoki  z nogi na nogę ,
·	pajacyki, pajacyki z wymachami rąk
Z zajęć  WF ze szkoły pamiętasz ćwiczenia :
·	pompki
·	brzuszkifile_0.png
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·	brzuszki skośne
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Pobrane ze strony:  https://zszywka.pl/p/brzuszki-6990281.html


·	skoki przez skakankę (pamiętaj o zachowaniu bezpieczeństwa)
·	hula-hop, kula spryciula ( to we dwójkę)-oczywiście kto posiada
Możecie poćwiczyć zumbę do ulubionej muzyki przed lustrem, możliwości jest bardzo wiele, proszę o systematyczność i chęci 
Pamiętaj o właściwym i zdrowym odżywianiu ,odpowiedniej ilości snu 7-8 godz.
Czy wiesz, ile kalorii zjadasz podjadając przed TV?
·	Paczka chipsów –ok.500kcal
·	Puszka orzeszków ziemnych- 570 kcal w 100 gramach
·	Batonik-średnio  250 kcal
·	Porcja popcornu z mikrofali – 400 kcal  
·	Puszka coli- 100kcal-to 5 łyżeczek cukru  

 W linku dla klas  4 – 8  zamieszczam  tabelę, do której wpisujcie  każdy  rodzaj aktywności, którą wykonujecie każdego dnia.  

Powodzenia w codziennych  ćwiczeniach.



