KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
kl. VI
Temat: Uczymy się tworzyć piramidy dwójkowe i trójkowe.

Zadania lekcji:
Umiejętności: Uczeń wykonuje proste piramidy dwójkowe i trójkowe;
Sprawność: Kształtowanie poczucia równowagi, rozwijanie siły mięśni oraz koordynację
wzrokowo-ruchową;
Wiadomości: Uczeń zna konkurencje jednej z dyscyplin gimnastycznych – akrobatyki sportowej,
wie, w jaki sposób ćwiczenia zespołowe wpływają na utrzymanie prawidłowej sylwetki.;
Postawy: Uczeń współpracuje ze współćwiczącymi, bierze odpowiedzialność za ich
bezpieczeństwo;
Miejsce zajęć: sala gimnastyczna;
Czas trwania: 45 min;
Przybory: ławeczka.

TOK

TREŚĆ LEKCJI

Część I wstępna: 1. Zbiórka w dowolnym siadzie korekcyjnym,
-ćw. porządkowo- przywitanie, podanie tematu lekcji, przedstawienie
organizacyjne;
zadań, sprawdzenie gotowości do aktywnego
uczestnictwa w zajęciach.
-zabawa
2. „Literki”: Uczniowie podzieleni na dwie grupy
ożywiająca;
biegają po całej sali, na sygnał zatrzymują się i
układają na podłodze ze swoich ciał litery zadane
przez prowadzącego.
-ćw. kształtujące
3. Ucz. wykonują następujące ćwiczenia:
*Trucht po obwodzie koła:- krążenie ramion w
przód i w tył - na sygnał przysiad i wyskok w górę
*Marsz- co 3 krok wymach nogi do ramion-co 3
krok wypad i skłon tułowia do nogi wykrocznej
*Stojąc w rozkroku- ramiona w bok i skrętoskłonyskłony z pogłębianiem i wyprost- krążenie tułowia
*Przysiad podparty i wyrzucanie nóg w tył
*Unik podparty i naprzemianstronne wyrzuty nóg w
tył
*Klęk podparty „koci grzbiet” – wypięcie klatki
piersiowej w górę i w dół
*Siad skrzyżny- obszerne krążenie głową - skręty
szyi w prawo i w lewo
*Leżenie przodem nogi wyprostowane i złączone ,
ramiona przed sobą. Na 1,2,3 ramiona jak najwyżej i
na 4 powrót do leżenia.
*Dobieramy się parami. Jedynki leżenie tyłem , nogi
ugięte w stawach kolanowych i siad dotykając
łokciami kolan. Współćwiczący przytrzymuje za
stopy – zmiana ról. 10 min
Część II główna: 4. Zabawa „Fala” – Uczniowie siedzący w kręgu
Doskonalenie
twarzami do siebie wykonują „falę”, przechodząc do
techniki ćw.
leżenia tyłem i wracając do pozycji wyjściowej.
gimnastycznych.
5. Ćwiczenie „Wstawanie” – Uczniowie wstają z
siadu skrzyżnego bez pomocy rąk.
6. Zabawa „Supeł” – Uczniowie rozplątują supeł,
który sami tworzą trzymając się za ręce.
7. Ćwiczenie „Wahadełko” – Uczniowie dobrani w
zespoły uruchamiają „wahadełko” ucznia stojącego
w środku między dwoma współćwiczącymi. Jeden
uczeń asekuruje środkowego.
8. Ćwiczenie „Pańskie siodełko” – Dwoje uczniów
splata ręce w siodełko, trzecia osoba na nim siada.
9. Ćwiczenie „Gwiazda” – Uczniowie wykonują
przysiad, trzymając wyprostowane ręce.
Nauka budowania 10. Uczniowie dobrani w 3 – osobowe zespoły
piramid
wykonują proste piramidy których układ mogą
obejrzeć na kartce. (Załącznik nr 1 – 6 piramid)
Część III
11. Uczniowie krótko dyskutują na temat znaczenia
końcowa:
ćwiczeń zespołowych w utrzymaniu prawidłowej
postawy.

INTERPRETACJA
TREŚCI

UWAGI

W: Jak ćwiczenia
1-2
gimnastyczne wpływają min.
na utrzymanie
prawidłowej postawy?
5-6 min.
N: czuwa
nad zabawą
6-7 min.

N: zwraca
uwagę na
poprawne
wykonywa
nie
ćwiczeń

U: Uczeń wykonuje
proste piramidy
dwójkowe i trójkowe.

20 min.

S: Kształtowanie
poczucia równowagi,
rozwijanie siły mięśni
oraz koordynację
wzrokowo-ruchową.

N: podział
na zespoły;
czuwa nad
bezpieczeń
stwem

W: Konkurencje
akrobatyki sportowej.

P: Współdziałanie w
małych grupach.
W: Jakie znacie
konkurencje akrobatyki
sportowej??

3-4 min.

-ćw. rozluźniające 12. *W luźnych podskokach rozluźnienie mięśni
i korektywne.
ramion i nóg – marsz dookoła sali.
*Siad na piętach, plecy wyprostowane, dłonie
ułożone na karku.
Wdech z jednoczesnym przesunięciem łokci w tył i
ściągnięciem łopatek. Wydech z pochyleniem głowy
i przeniesieniem łokci do przodu.
-czynności
porządkowo
organizacyjne.

5-6 min.

13. Zbiórka, podsumowanie zajęć, wyróżnienie i
pochwalenie dzieci. Zakończenie zajęć.
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