
                                     ZESTAW ĆWICZEO GIMNASTYCZNYCH DLA KLAS VI-VIII 

 

1. Pozycja wyjściowa (pw) siad ugięty (nogi ugięte w stawach kolanowych, dłonie oparte z tyłu o 

podłoże); ruch (unoszenie bioder do góry 

2. Pw. leżenie na brzuchu, nogi wyprostowane i złączone, ręce wyciągnięte w bok, w jednej 

dłoni woreczek; ruch – przesunięcie wyprostowanych rąk w tył i przełożenie woreczka z ręki, 

do ręki nad biodrami, a następnie z przodu nad głową. 

3. Pw. siad ugięty, nogi wyprostowane, ręce w bok; krążenie ramion w tył. 

4. Pw. leżenie na brzuchu, nogi wyprostowane i złączone, kijek trzymany oburącz leży na 

pośladkach, głowa uniesiona wyciągnięta w przód; ruch wymachy rąk z kijem w górę. 

5. Pw. leżenie na plecach, nogi ugięte w stawach kolanowych, ręce wzdłuż tułowia; ruch ugięcie 

nóg z przyciągnięciem kolan do klatki piersiowej, z jednoczesnym uniesieniem głowy i 

barków. 

6. Pw. siad prosty, dłonie oparte z tyłu na podłożu; ruch – unoszenie nóg nad podłoże i 

wykonywanie złączonymi nogami w powietrzu kółek 

7. Pw. siad prosty, nogi w rozkroku, dłonie oparte na podłożu z tyłu: ruch – unoszenie jednej 

nogi i stawianie stopy za kolanem drugiej. 

8. Pw. leżenie na plecach, nogi ugięte, stopy na podłożu – ustabilizowane, ręce w pozycji 

skrzydeł leżą na podłodze, ruch – utrzymując prosty tułów przejście do siadu ze skrętem 

tułowia. 

9. Pw. siad ugięty, stopy ustabilizowane, ręce w pozycji skrzydeł, ruch – opad tułowia w tył ze  

skrętem i dotknięciem jednym łokciem do podłogi za sobą. 

10. Pw. leżenie tyłem, ramiona w bok, nogi ugięte w kolanach, stopy oparte na podłożu – próba 

uchwycenia palcami stóp leżącej na podłodze chusty, uniesienie w górę i opuszczenie jej na 

brzuch. Wykonanie 2 – 3 oddechów przeponą, podanie chusty rękoma do stóp. Ćwiczenie to 

wykonywad przemiennie: prawą, lewą stopą oraz obunóż. Powtórzyd 2 x.  

11.  Pw. Siad skrzyżny, przed każdym dzieckiem krążek. Skręt tułowia i dotknięcie lewym lub 

prawym uchem krążka, a następnie wyprost. 

12. Pw. Leżenie przodem „ Przeglądamy się w lusterku” ręce na krążku ułożone w poduszkę (dłoo 

na dłoni). Dzieci unoszą krążek (także łokcie), przeglądają się w lusterku, uśmiechają się, robią 

różne miny, następnie wracają do pozycji wyjściowej i odpoczywają. 

13. Pw. leżenie tyłem. Woreczek na klatce piersiowej – wdech nosem, wydech ustami (woreczek 

podnosi się i opada).  

14. Pw.  przysiad podparty, krążek pod stopami. Odsuwanie krążka stopami w tył i przesuwanie 

do pozycji wyjściowej 

15. Pw. leżenie przodem, nożyce pionowe ramion, a następnie nożyce pionowe nóg. Powtórzyd 

3x. b) W leżeniu przodem naprzemianstronny wznos prawego ramienia i lewej nogi, a 

następnie lewego ramienia i prawej nogi. Powtórzyd 3x.  

 

 


