
               07.04.2020. LEKKOATLETYKA   

Temat: Marszobieg „podwórkowy”. Kształtujemy swoją 

wydolność fizyczną. 

 Dzień dobry. 

Dzisiaj lekcję zaczniemy od teorii. Proszę przeczytaj poniższy tekst. Dowiesz się 

lub przypomnisz sobie co to jest wydolność fizyczna. 

Wydolność fizyczna to zdolność naszego organizmu do wykonywania 

długotrwałego wysiłku fizycznego z udziałem dużych grup mięśniowych. 

Jest istotnym czynnikiem wpływającym na poziom aktywności ruchowej 

oraz ważnym wskaźnikiem ogólnego stanu zdrowia. 

Niska wydolność fizyczna – problem na skalę światową 
Słaba wydolność fizyczna  jest poniekąd już chorobą cywilizacyjną. 
Eksperci – z dietetykami na czele – biją na alarm. Nie odżywiamy się 
prawidłowo, nie uprawiamy regularnie sportów. A zła dieta i brak ruchu 
dosłownie zabija! Wiele badań potwierdza, że taki styl życia już u 
nastolatków wcześniej czy później skończy się zawałem serca czy innymi 
chorobami układu krążenia. 
Jeśli chcemy poprawić wydolność fizyczną, warto postawić na jogging. Ten 
powolny trucht sprawia, że po pewnym czasie, przestajemy odczuwać 
zadyszkę. Możemy zwiększyć tempo i dalej pracować nad swoją niską 
wydolnością fizyczną. Powinniśmy ćwiczyć regularnie, najlepiej trzy-cztery 
razy w tygodniu. 
 
Od teorii przejdźmy do praktyki. 
 

1. Ubierz strój sportowy odpowiedni do panujących warunków 
pogodowych. 

2. Wykonaj na swoim podwórku, ogrodzie, posesji krótką rozgrzewkę 
(trucht lub bieg w miejscu, pajacyki, krążenia: ramion, tułowia, bioder, 
skłony, krok dostawny, bieg przekładanką, skip A, B, C). 

3. Jeżeli posiadasz w swoim telefonie, smartwatch-u aplikację do 
mierzenia kroków lub metrów (np. KROKOMIERZ, ACCUPEDO, 
EASYFIT STEP COUNTER lub inną) uruchom ją. Aplikację można 
pobrać na telefon za darmo. 

4. Wykonaj 20 minutowy bieg lub marszobieg (bez przerwy). 
5. Nie zaczynaj zbyt szybko, zbyt ostro.  
6. Po 20 minutach sprawdź ile wykonałeś kroków lub ile przebiegłeś 

metrów. 

https://myfitness.gazeta.pl/myfitness/0,166836.html?tag=dieta#anchorLink


7. Prześlij 7.04 (wtorek) lub najpóźniej 8.04 (środa) na adres 
dariuszpalt@psplubniany.pl (kl. IV,Va,Vb,VIb,VII) lub 
boguslawadomino-pawelec@psplubniany.pl (kl. Via) informację 
(zdjęcie) o uzyskanym wyniku. 

8. Uczniowie, którzy nie posiadają takiej aplikacji i nie chcą lub nie 
mogą  jej sobie pobrać wysyłają wiadomość o wykonaniu zadania 
(termin ten sam). 

9. Zadanie jest na ocenę bardzo dobrą. 
 
 
 
 

POWODZENIA 
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