
Wychowanie Fizyczne   Va 
 

Na wstępie chciałbym przypomnieć o wykonywanych przez Was ćwiczeniach, 

które były zadane w poprzedniej pracy i które wykonujecie systematycznie 

(taką mam nadzieję  ). 

 

Przypominam również o przesłaniu filmów z ćwiczeń wykonywanych w domu, 

bo niestety nie wszyscy się z tego zadania wywiązali a termin minął !!!  

 

Niektórzy mieli kłopot ze spakowaniem filmu, ale można się skontaktować z 

kolegami i koleżankami którzy już to zrobili i wyszło im to naprawdę fajnie. 

Można przesłać również na Facebooka czy Messengera. 

 

 
 

 

 

Tak jak pisałem ćwiczenia i ich intensywność czy ilość serii lub powtórzeń 

możecie lub powinniście dobierać sami do swoich możliwości. 

 

Ćwiczenia fizyczne są jak nauka wiersza z języka polskiego, im więcej ćwiczę 

tym większe widać efekty. 

 

I tutaj trzeba dodać dwa przymiotniki: Systematyczny i Wytrwały. 

I tacy Musicie być !!! 

 

 

Biorąc pod uwagę że chyba za szybko do szkoły nie wrócimy, co pewien czas 

będę Was „nękał” materiałami (wiedza – raz, oceny – dwa). 

 

Wiem też, że macie dużo materiału z innych przedmiotów, więc postaram się 

Was nie zamęczyć. 

 

W dzisiejszym materiale bez ocen, ale chciałbym się skupić na bardzo 

ważnej rzeczy a mianowicie: 

  



- Rozgrzewka -  

 

Temat bardzo często zapominany i nie lubiany przez Was. 

Przecież wolicie od razu przejść do danych ćwiczeń czy do gier  

 

 
 

Co to jest Rozgrzewka ? – to zestaw ćwiczeń fizycznych o narastającej 

intensywności, wykonywanych przed treningiem głównym. Ma ona za zadanie 

przygotować  nasze ciało do bezpiecznego i efektywnego wysiłku. 

 

Prawidłowa rozgrzewka przygotuje nasze serduszko, układ krwionośny oraz 

mięśnie, stawy, ścięgna i więzadła do intensywnej pracy. Dzięki temu nie tylko 

zmniejszymy ryzyko wystąpienia kontuzji, ale również zwiększymy parametry 

wysiłkowe. 

 

 
 

 

 

 

Już 10-minutowa rozgrzewka jest w stanie podnieść temperaturę ciała o  

2-3 stopnie, zwiększając elastyczność mięśni i pobudzając nasz organizm do 

działania. 



W rezultacie nasze mięśnie stają się odporniejsze na przeciążenia, nadwyrężenia 

i kontuzje. 

Co ważne, szybsza praca układu oddechowo-krążeniowego skutkuje też 

lepszym transportem tlenu, a to pozwala uniknąć innych dolegliwości, np. 

bolesnych zakwasów po treningu. 

Podczas rozgrzewki nasze serce bije szybciej i wydajniej co przekłada się na 

większą ilość krwi przepompowywanej jednym uderzeniem. 

 

 
 

Rozgrzewka zbawiennie wpływa również na płuca – wzrasta w nich pobór tlenu, 

zwiększa się jego transport do pracujących mięśni. 

 

 

Rozgrzane mięśnie można porównać do plasteliny – ciepła daje się formować w 

dowolne kształty, jest elastyczna. 

 

 

To samo jest z mięśniami – po rozgrzewce długość i temperatura mięśni wzrasta 

co w konsekwencji doprowadza do efektywniejszej pracy. 

 

 

Pamiętać też musimy, że ćwiczenia rozciągające wykonujemy pod koniec 

rozgrzewki, dopiero wtedy, kiedy twoje mięśnie będą odpowiednio rozgrzane. 

Wcześniej możemy sobie wyłącznie zaszkodzić. Ćwiczenia rozciągające na 

początku rozgrzewki mogą skończyć się nieprzyjemną kontuzją !!!. 

 

 
 



ROZGRZEWKĘ możemy podzielić na dwie części – ogólną i specjalistyczną. 

 

 

Ogólna – to nic innego jak wysiłek mający na celu podniesienie temperatury 

ciała i ogólne przygotowanie do większego wysiłku. Stosujemy tutaj głównie 

bieg, trucht, jazda na rowerze stacjonarnym czy orbitrek oraz komplet ogólnych 

ćwiczeń rozgrzewających, które wykonujemy na co dzień na zajęciach: 

krążenia, wymachy, skipy, skłony itp. 

  

 
 

 

Specjalistyczna – opiera się na indywidualnie dobranych ćwiczeniach i ruchach 

podobnych do tych występujących w treningu głównym, ale wykonywanych na 

niższym poziomie aktywności. 

 

 
 

 



Należy pamiętać, że rozgrzewka to dopiero wstępna i przygotowawcza faza, 

dlatego powinna być ona dopasowana indywidualnie do założeń treningowych. 

 

Wszystkie ćwiczenia wykonujemy swobodnie, bez zbędnego „napinania się”. 

 

Prawidłowa rozgrzewka nie powinna nam również sprawiać problemu 

wysiłkowego – jeśli już po rozgrzewce macie okropną zadyszkę, pot leje się 

strumieniami, to znaczy, że po prostu przedobrzyliście. 

 

Rozgrzewka nie może sprawiać problemów, powinna być „PP”, czyli prosta i 

przyjemna 

 

 
 

 

Dodatkowo kilka filmów z ćwiczeniami: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SGuKDNvBo_U 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vTWUa0rAcpw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VNtWgtAf8Pc 

 

 

 

 

 

W razie dodatkowych pytań jestem dostępny pod adresem e-mail: deryk5@o2.pl 

 

Pozdrawiam 

Dariusz Zimowski 
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