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TERAPIA RUCHEM DLA UCZNIA KLASY II/IIIC 

 
W tym tygodniu proponuję dwiczenia oddechowe i poprawiające ruchomośd w stawach kkg, 

kkd. 

Ćwiczenie 1 

Oprzyj rękę na stole. Wyprostuj staw rękę, dłoo zaciśnij w pięśd. Powoli otwórz dłoo z 

wyprostowaniem palców – 10 razy na każdą rękę. 

 

Ćwiczenie 2. 

 

Oprzyj przedramię na stole, staw nadgarstkowy i palce powinny byd luźno. Zegnij w górę 

staw nadgarstkowy – 10 razy na każdą rękę.  

Ćwiczenie 3. 

 

 

Staw nadgarstkowy i palce luźno ,zegnij staw łokciowy -10 razy na każdą rękę. 

 

 

 
  
Ćwiczenie 4.  
Wdech nosem z jednoczesnym wzniesieniem rąk do góry, wydech ustami z powolnym ich 
opuszczeniem, któremu towarzyszy powolny wydech-około 10 razy.  



 

Ćwiczenie 5. 

Stopy płasko ułożone i oparte na podłodze. Unoś przednią częśd stopy, nie odrywając pięty 
od podłogi, do momentu, aż poczujesz napięcie w łydce. Utrzymaj pozycję przez kilka sekund 
i rozluźnij – 10 razy. 
 

 

 

Ćwiczenie 6. 

Pozycja wyjściowa: Stopy płasko ułożone i oparte na podłodze. Próba wyprostowania nogi w 
stawie kolanowym – po 10 razy na każda nogę. 
 
 

 

 

 
  
Ćwiczenie 7. Ręce w pozycji „skrzydełek” –maksymalny wdech nosem, następnie wydech 
ustami z jak najdłuższym wymawianiem głoski „S”-10 razy.  
 

 

 
 Wszystkie ćwiczenia powinny być wykonywane w powolnym tempie z przerwami, bez 

zmęczenia. 

 



TEMAT: TENIS ZIEMNY – ZASADY GRY 

                                                          

Co to jest tenis ziemny? 
Tenis ziemny jest  to dyscyplina sportowa rozgrywana na korcie tenisowym, polegająca na 

przebijaniu rakietą tenisową piłki ponad lub obok siatki na pole przeciwnika, w sposób 

utrudniający jej odbiór. Może być rozgrywana pojedynczo (singel) lub w dwuosobowych 

zespołach zawodników jednej płci (debel) lub obu (mikst). 

 

Podstawowe informacje 
Długość kortu wynosi 23,77 m, szerokość 8,23 m w przypadku gry pojedynczej lub 10,97 m 

przy rozgrywaniu gier podwójnych. Przez środek kortu przechodzi siatka, o wysokości 91,5 

cm. Wewnątrz pola gry są dodatkowe linie, które wyznaczają specjalne pole – tzw. karo 

serwisowe. Jego wymiary wynoszą 6,40 x 4,12 m. 

Nawierzchnia kortu może być różna. Wyróżniamy: korty ziemne, których powierzchnia 

pokryta jest tzw. Mączką, korty trawiaste, korty twarde, których podłoże składa się z betonu 

lub tworzywa specjalnego (gumolitu). W zależności od podłoża, linie kortu wyznaczane są za 

pomocą farby lub wapna. Na boisku tym gra się rakietą, której długość nie może przekraczać 

73,66 cm, a szerokość 31,75 cm.  

  

                       

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kort_tenisowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rakieta_tenisowa


Przepisy gry  
Grę rozpoczyna się podaniem czyli tzw. serwisem. Podający musi stać nieruchomo 

dwoma stopami poza linią końcową kortu. Prawidłowe podanie polega na wyrzuceniu piłki w 

górę i uderzenie jej rakietą zanim ta odbije się o podłoże. 

Serwis uznaje się za ważny, gdy podający przerzuci piłkę ponad siatkę i trafi w pole 

kara serwisowego, umieszczonego po przekątnej kortu. Podanie wykonuje się na przemian z 

lewej i prawej strony kortu. W razie złego wprowadzenie piłki do gry, podającemu bez 

żadnych konsekwencji przysługuje wprowadzenie piłki drugim podaniem. Podający serwuje 

aż do zakończenia całego gema. 

W kolejnym gemie podający staje się odbierającym i odwrotnie. Zawodnik przegrywa 

punkt, gdy: nie uda mu się jej przebić na drugą stronę siatki, piłka odbije się dwukrotnie na 

jego stronie, rzuci rakietą i trafi nią w piłkę, przebije piłkę przez siatkę, ale ta trafi na aut. 

Piłka upadająca na linie pola gry jest piłką prawidłową. 

W przypadku sporu na niektórych nawierzchniach ślad może być sprawdzony przez 

sędziego lub następuję komputerowa symulacja lotu piłki – tzw. „challenge”. Dopuszczalne 

jest dotknięcie siatki przez piłkę. Nie dotyczy to serwisu. 

 

Punktacja  
Aby wygrać gema, należy zdobyć w nim cztery punkty. Pierwszy punkt zapisuje się 

jako 15, drugi jako 30, trzeci jako 40, a czwarty jako wygrany gem. Wyjątkiem jest sytuacja 

przy stanie 40-40. Stan ten nazywany jest równowagą. Od tego momentu gra się na tzw. 

„przewagi”. Oznacza to, że gra się tak długo aż jeden z graczy nie osiągnie przewagi dwóch 

punktów. Zasada ta nie dotyczy gier podwójnych, gdzie 4 punkt kończy bezwzględnie gem. 

Sześć wygranych gemów daje wygranie seta. 

Obowiązuje zasada prowadzenia przynajmniej dwoma gemami. W przypadku, gdy 

wynik wynosi 5-5, wygranie kolejnego gema nie przynosi rozstrzygnięcia seta. W takim 

wypadku możliwe jest wygranie seta przy stanie 7-5. Jeżeli jednak doprowadzi się do wyniku 

6-6, zasada ta nie obowiązuje. Rozgrywany jest wtedy specjalny gem – tie break. Gem ten 

rozgrywa się do 7 wygranych punktów lub dwupunktowej przewagi. W gemie tym zawodnicy 

mają po 2 podania na przemian. Pierwszy podający serwuje raz.   

Mecz kończy się, gdy jeden z zawodników zwycięży 2 sety (kobiety i mężczyźni) lub 3 

sety (niektóre turnieje męskie). W niektórych turniejach nie rozgrywa się tie-braeków. Gra 

toczy się do przewagi dwóch gemów. Jest tak jednak dość rzadko. 

 
Korzystałam z : http://stacjasport.pl/dyscypliny/tenis-ziemny/ 

 

 

 

 

 

 

http://stacjasport.pl/dyscypliny/tenis-ziemny/


Zbiór ciekawostek związanych z tenisem ziemnym 
 W każdy pierwszy poniedziałek marca obchodzony jest Światowy Dzień Tenisa; 

 Rocznie produkuje się około 300 milionów piłek tenisowych; 

 Podczas 2,5 godzinnego meczu większość piłek jest w grze tylko 20 minut 

 Najdłuższy mecz w historii trwał 11 godzin i 5 minut. 

 Najkrótszy mecz rozegrał się na Wimbledonie w 1969 trwał tylko 20 minut. 

 W tenisa ziemnego mogą grać osoby niewidzące. Specjalnie zmodyfikowany system powstał 
w latach 80 tych w Japonii. Oprócz kilku modyfikacji, najważniejszą zmianą jest gąbkowa piłka 
z metalowym brzęczykiem w środku. Dzięki niemu niewidomi tenisiści mogą „słyszeć” piłkę, 
zamiast ją widzieć. 

 Początkowo kort do tenisa miał formę klepsydry. Dopiero w 1875 r. zdecydowano się na 
kształt prostokątny. 

 W 2010 roku podczas Wimbledonu zużyto 54 250 piłek. 

 Najwięcej, bo aż 20 tytułów wielkoszlemowych w grze pojedynczej mężczyzn należy do 
Rogera Federera 

 Na turnieju Wimbledon zużywanych jest 54 000 piłek, trzymane są w temperaturze 20 stopni 
Celsjusza. 
 

SPRAWDŹ SIĘ!!! 
Zaznacz prawidłową odpowiedź 
 

1. Rakietę do tenisa ziemnego przedstawia rysunek: 

                                   
A.                                                B.                                                     C. 

 

2. Piłeczkę do tenisa ziemnego przedstawia rysunek: 

                                                
A.                                         B.                                                 C.  

 

3. Kort tenisowy  przedstawia rysunek: 

                         
A.                                                   B.                                                  C. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowy_Dzie%C5%84_Tenisa


Technika drewno: Spróbuj wykonać domowy ogródek.

Uwaga!   Podczas obcinania butelki należy zachować szczególną ostrożność.   





Poniedziałek

Gospodarstwo domowe:  Sprawdź, czy jesteś świadomym konsumentem
 i dokonujesz właściwych wyborów.



Czwartek
Gospodarstwo domowe: Czy wiesz, co to są bioodpady?



Piątek
Gospodarstwo domowe: Co możemy zrobić, aby zmniejszyć ilość 
odpadów w domu?





Katecheza, 18.05.2020, klasa II – III c/z 

Temat : Temat –Poznajemy świętego Jana Pawła II. 

Papież kochał przyrodę, często chodził na spacery, wycieczki.  Zanim został papieżem 

uprawiał sport – chętnie grał w piłkę nożną, pływał na kajakach. Nawet będąc papieżem 

wyjeżdżał z Watykanu aby pospacerować po swoich ukochanych górach.  

Pokoloruj obrazek. Pomódl się słowami „ Święty Janie Pawle II , módl się za nami.” 

 

 

 



 



Katecheza, 20.05.2020, klasa II – III c/z 

Teamt : Uroczystość Wniebowstąpienia.  

 

Pan Jezus  40 dni po swoim Zmartwychwstaniu wstępuje do nieba. Świadkami 

tego wydarzenia są jego uczniowie.  

Połacz kropki z liczbami w odpowiedniej kolejności. Pokoloruj obrazek.  

 

 

 



Rewalidacja klasa II-IIIcz

https://www.grypuzzle.pl/puzle-mama-lub-matce-otrzymywa%C4%87-poca%C5%82unki-od-
swoich-dzieci_6241.html
https://www.kolorowankionline.net/kwiaty-dla-mojej-mamyhttps://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/
publications/819bfd1ecccbb6352f23afa532379a23_/index.html

https://www.grypuzzle.pl/puzle-mama-lub-matce-otrzymywa%C4%87-poca%C5%82unki-od-swoich-dzieci_6241.html
https://www.grypuzzle.pl/puzle-mama-lub-matce-otrzymywa%C4%87-poca%C5%82unki-od-swoich-dzieci_6241.html
https://www.kolorowankionline.net/kwiaty-dla-mojej-mamy

