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ZAANGAŻOWANIE I AKTYWNOŚĆ | COMMITMENT AND ACTIVITY   

Aktywnie uczestniczy w zajęciach. | Participates actively in the lessons.  

Słucha i wykonuje polecenia. | Listens and executes the commands.   

Przebiera się w strój do ćwiczeń. | Listens and executes the commands.  

 

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH ZGODNIE Z REGUŁAMI | PARTICIPATION IN CLASSES IN 
ACCORDANCE WITH RULES   

Zna ustalone reguły i ich przestrzega. | Knows the established rules and abides by them.  

UDZIAŁ W ĆWICZENIACH | PARTICIPATION IN THE EXERCISE   

Sprawność ogólna dziecka. | Child’s overall fitness. 

Wykonuje przewrót w przód. | Performs forward roll.   

Wykonuje przeskoki jednonóż/obunóż. | Performs one leg / both feet skipping.   

Realizuje marszobieg przez 10 minut. |Can run/walk for 5 minutes   

Wykonuje ćwiczenia z piłką: rzuty, chwyty, toczenia  | Performs exercises with ball: throws, 
catches, rolling. 

Wykonuje rzut piłką na odległość. | Throws a ball for a distance. 

 

PŁYWANIE | SWIMMING   

Zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące na basenie. | Knows the safety rules in force at the pool. 
  

Regularnie uczestniczy w zajęciach. | Regularly attends classes.   

Potrafi przepłynąć na plecach bez przyboru kopiąc nogami, 25 metrów. | Can swim 25 meters on the 
back witchout kickboard, kicking.   

Potrafi wykonać, płynąc na plecach z przyborem dokładankę do grzbietu. | Swimming on the back, using 
kickboard can performing catch up drill. 

Potrafi przepłynąć stylem grzbietowym 25 metrów. | Can to swim 25 meters backstroke. 

Potrafi przepłynąć na brzuchu z przyborem kopiąc nogami i wykonując prawidłowy wydech do wody 25 
metrów. | Can swim 25 meters on the chest using kickboard , kicking and doing the correct exhale into 
the water.   

Potrafi przepłynąć na brzuchu bez przyboru kopiąc nogami i wykonując prawidłowy wydech do wody 25 
metrów (strzałka). | Can swim 25 meters on the chest  without kickboard , kicking and doing the correct 
exhale into the water. Crowl legs movement not involving hands.    

Potrafi wykonać na brzuchu z przyborem dokładankę do kraula wykonując prawidłowy wydech do wody. 
| Swimming on the chest, using kickboard performing catch up drill while exhaling  into the water 
correctly. 

 

ŁYŻWY 

Zna zasady obowiązujące na lodowisku.| the safety rules during games on the ice rink  and obays them. 

Regularnie uczestniczy w zajęciach.| Participates  in classes actively. 



 

 

Oswoił się ze sprzętem, utrzymuje równowagę.| Got familiar with equipment, keeps the balance. 

Chodzi po lodzie do przodu w łyżwach.| Walks on ice forward wearing skates. 

Potrafi pojechać w przód po prostej.| Skates straight forward. 

Poznał technikę hamowania przodem.| Got familiar with slowing down technique while sliding forward. 

Potrafi hamować przodem.| Slows down while skating forward.  

Potrafi jechać w tył po prostej.| Slides straight backward. 

Potrafi jechać w przód po obrysie koła.| Slides forward along the perimeter of the circle . 

 

 

 

   


