
Drodzy Uczniowie, 

kolejne zadanie dla Was: 

1. Zapoznajcie się z poniższym linkiem, a następnie zapytajcie rodziców czy znają tańce  

z naszego regionu:  

https://www.etnozagroda.pl/gorale-zywieccy/tance-regionalne 

2. Trochę wiedzy z edukacji zdrowotnej: 

https://ncez.pl/zdrowe-odchudzanie/skuteczne-odchudzanie/otylosc-w-pigulce 

https://www.youtube.com/watch?v=OVii5wOmEP8 

Kalkulator BMI (Body Mass Index), czyli indeks masy ciała, to narzędzie, dzięki któremu 

można samodzielnie sprawdzić, czy nasza masa ciała jest prawidłowa. Wskaźnik BMI  

w sposób pośredni opisuje zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie na podstawie proporcji 

masy ciała mierzonej w kilogramach do wzrostu w metrach. Jeśli chcesz sprawdzić czy Twoje 

BMI jest prawidłowe zastosuj poniższe wskazówki: 

BMI (z ang. Body Mass Index - wskaźnik masy ciała) to wskaźnik, którego 

wynik pozwoli ci ocenić, czy twoja waga utrzymuje się w normie, czy nie. Żeby 

skorzystać z kalkulatora BMI, wystarczy wpisać dwie dane: masę ciała  

(w kilogramach) i wzrost (w centymetrach), i kliknąć "oblicz". Z tego samego 

kalkulatora mogą korzystać zarówno dziewczęta jak i chłopcy. 

Wskaźnik BMI (body mass index, indeks masy ciała) to prosty wzór 

matematyczny, który w sposób pośredni opisuje zawartość tkanki tłuszczowej  

w organizmie na podstawie proporcji masy ciała mierzonej w kilogramach do 

wzrostu w metrach.  

Wzór na obliczanie prawidłowego BMI wygląda następująco: 

 

Przykład: BMI osoby ważącej 70 kg i mierzącej 175 cm będzie wynosiło: 70/(1,75)2=22,86. 
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Wartość Co oznacza? 

BMI < 18,5 niedowaga 

18,5 ≤ BMI ≤ 24,9 waga prawidłowa 

25 ≤ BMI ≤ 29,9 nadwaga 

BMI > 30 otyłość 

 

3. Trochę ruchu:  

https://www.youtube.com/watch?v=VNtWgtAf8Pc 

4. Zapoznaj się z poniższym linkiem i wykonaj jedną z technik relaksacyjnych: 

https://www.youtube.com/watch?v=DAxYabx1ELQ 

 

Pamiętajcie, aby dostosować wykonywane ćwiczenia do własnych możliwości. 

Wykonujcie ćwiczenia systematycznie, tak aby codziennie wykonać jakąś aktywność 

fizyczną. Oczywiście możecie korzystać ze wcześniej przesłanych materiałów, bądź z innych 

dostępnych dla Was źródeł informacji. 

Nadal prowadzicie dzienniczki aktywności fizycznej. 

W razie pytań, wątpliwości zachęcamy do kontaktu mailowego: 

dorotawf0@gmail.com 

karlip945@gmail.com 

Ze sportowym pozdrowieniem Dorota Jurasz i Karolina Lipińska ☺ 
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