
Wychowanie fizyczne klasa 1MEg, 2grupa (15.05.2020)  

Drodzy uczniowie! 

 Dzisiaj kolejne dwie lekcje gimnastyki. Jak ważne jest poranna gimnastyka oraz 

zdrowy kręgosłup, przekonacie się sami, na dzisiejszych zajęciach 

Temat 1: Poranna gimnastyka/rozgrzewka (1h lekcyjna).                                                                                                                           

Temat 2: Zdrowy kręgosłup – wzmacnianie (1h lekcyjna). 

Gimnastyka poranna to lekkie ćwiczenia wykonywane rano, najlepiej od razu po 

przebudzeniu. Są proste w wykonaniu, krótkie i przynoszą zadowalające efekty. 

Popularne wyciąganie ciała tuż po przebudzeniu jest właśnie jednym z takich 

ćwiczeń, które potrafią postawić na nogi lepiej niż poranna kawa. Czy warto jest ją 

uwzględnić w swoim planie? Jakie posiada dodatkowe zalety? Jak powinna 

wyglądać? Gimnastyka poranna – warto ją stosować? 

Poniżej macie linki do zajęć (pamiętajcie, że są one aktywne tylko tydzień!): 

1. https://ewf.h1.pl/student/?token=ZfeLA2tDK9X1yoxuxcGyQJrEEgTzUMt

NAA7l7264C4EsSfH75m  

(obejrzyjcie filmik gimnastyka poranna) 

2. https://ewf.h1.pl/student/?token=Xn9cuEzZ42FePptvx6eFrm5wnM0HBnt

DXntPDNHrsEC1aKF4VA  

 (obejrzyjcie filmik zdrowy kręgosłup). 

Zalety gimnastyki porannej 

✓ Poranne ćwiczenia mają za zadanie aktywować nasze ciało po całonocnej 

stagnacji, czyli rozciągnąć mięśnie i stawy oraz rozruszać kościec. 

✓ Ćwiczenia te pobudzają do pracy cały organizm, często działają lepiej niż 

dawka kofeiny. 

✓ Podczas gimnastyki, wydziela się hormon szczęścia, jakim jest endorfina, 

która sprzyja samopoczuciu oraz pozytywnie nastawia nas na resztę dnia. 

✓ Poranne ćwiczenia wspierają naszą koncentrację oraz zwiększają skupienie. 

✓ Pomagają spalić tkankę tłuszczową. 
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Efekty gimnastyki porannej                                                                           

Poranna gimnastyka przede wszystkim pozytywnie wpływa na: 

✓ samopoczucie (wzmożone wydzielanie hormonu szczęścia); 

✓ lepsze ukrwienie mięśni – za czym idzie większa mobilność stawowa; 

✓ koncentrację oraz skupienie; 

✓  przyspiesza metabolizm i w rezultacie powoduje skuteczniejsze spalenie tkanki 

tłuszczowej. Udowodnione jest, iż lepsze rezultaty podczas odchudzania 

zauważymy wykonując ćwiczenia z rana, gdyż wtedy poziom glikogenu jest 

obniżony i to tkanka tłuszczowa staje się źródłem energii do spalenia; 

✓ powoduje uczucie lekkości i zwinności przez resztę dnia. 

Zadania dla chętnych do wykonania w domu:                                                                                                               

Macie za zadanie wykonać ćwiczenia z wybranego przez Was filmiku (1 albo 2 

link), zgodnie z instrukcją Przed wykonywaniem ćwiczeń pamiętajcie o 

bezpiecznym miejscu do ich wykonania. Jeśli nie macie odpowiednich warunków 

mieszkaniowych, możecie do treningu wykorzystać np. ogród, las albo waszą 

działkę. Po wykonaniu prawidłowo ćwiczenia, wysyłacie filmik lub serię zdjęć 

dokumentujące, wykonywanie przez was ćwiczeń. Dla osób, które nie mają 

możliwości technicznych - robicie notatkę, w której opisujecie wszystkie 

ćwiczenia zademonstrowane na wybranym filmiku. Po wykonaniu zadania 

wysyłacie wszystko jako załącznik na maila: 

przem.zamroczynski@yahoo.co.uk   lub na mojego Skype: 

live:przem.zamroczynski  

W temacie maila proszę podać swoje imię, nazwisko, przedmiot oraz 

klasę.  Oczywiście wszystkie przysłane zadania, będą przeze mnie oceniane. 

Termin wykonania zadania do 22.05.2020  

P.S. Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania bądź prośby możecie się ze mną 

kontaktować poprzez maila albo popularny komunikator głosowy Skype. Moja 

nazwa użytkownika to: live:przem.zamroczynski  

 

Pozdrawiam i życzę zdrowia 

Przemysław Zamroczyński 

mailto:przem.zamroczynski@yahoo.co.uk

