
AKADEMIA ZARUSKIEGO - SPORTOWIEC KLASY II -III 

 

ZADANIA OBOWIĄZKOWE:  

 

1. Wsiądź na rower, hulajnogę ( ale nie elektryczną!) załóż rolki albo wygodne buty. Przemierz w ten 

sposób dystans 5 km. Skorzystaj z mapy, zaznacz na niej swoją trasę i ciekawe miejsca jakie udało się 

spotkać. Opowiedz koleżankom i kolegom o wyprawie, pokaż mapę i zdjęcia.  

2. Wybierz dystans biegu w jakim najlepiej się czujesz: 60 m, 100 m lub 400m. Wykonaj 5 prób w ciągu 

5 dni . Wyniki zapisz na kartce i przedstaw nauczycielowi.  

3. Stwórz tabelkę w której przez tydzień będziesz dokładnie zapisywać swoją aktywność fizyczną- rodzaj 

i poświęcony czas. Swoje notatki przedstaw w klasie.  

4. Przedstaw sylwetkę swojego ulubionego sportowca. Przygotuj plakat na temat jego osiągnięć. 

Zaprezentuj go w klasie.  

5. Przeprowadź wywiad z mamą lub tatą , babcią lub dziadkiem na temat ich ulubionych zabaw 

sportowych, dyscyplin sportu z czasów szkolnych.  Zadaj minimum 5 pytań. Odpowiedzi zapisz i 

przedstaw koleżankom oraz kolegom w klasie. Porównaj je ze swoimi zainteresowaniami.  

 

 

 

ZADANIA DODATKOWE:  

 

1. Weź udział w dowolnych zawodach na terenie Warszawy lub innym mieście. Udokumentuj swój 

udział.  

2. Przeprowadź 2 rozgrzewki na lekcji WF-u w ciągu 2 miesięcy. Postaraj się zastosować różnorodność 

ćwiczeń. Pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa. Napisz w punktach, jakie ćwiczenia będziesz 

wykonywać podczas rozgrzewki. 

3. Zaprezentuj swoje osiągnięcia z wybranej dyscypliny sportowej. Przygotuj samodzielnie album ze 

zdjęciami , przynieś dyplomy , medale itp. Format pracy A4  

4. Zorganizuj zawody w swojej klasie. Przygotuj dokładny opis zadań, zasadę punktacji. Przypomnij 

koleżankom i kolegom o zasadzie fair play.  

5. Stwórz piramidę zdrowego odżywiania (format A3 albo większy). Jakie znaczenie dla sportowca ma 

właściwe odżywianie? Wyjaśnij i omów przed klasą poszczególne piętra piramidy.  

6. Zasada „fair play” w życiu i sporcie. Jak rozumiesz to wyrażenie. Przygotuj plakat lub prezentację i 

zaprezentuj przed klasą swoje efekty pracy. 

7.  4 pory roku na sportowo. Stwórz plakat na którym przedstawisz propozycje sportów , jakie można 

uprawiać w każdej z pór roku. Zaprezentuj go w klasie. 

8. Stwórz przykładowy jadłospis na jeden dzień dla sportowca. Przedstaw go w klasie i uzasadnij swój 

wybór dań.  

9. Poprowadź samodzielnie lub z pomocą nauczyciela zabawę ruchową. Dokładne wyjaśnij jej zasady.  

10. Weź udział w imprezie sportowej jako widz. Stwórz notatkę z jej przebiegu, zrób zdjęcia  i przedstaw 

w klasie.  

 


