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Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk” we Wrocławiu serdecznie dziękuje wszystkim, którzy pomagali w tworzeniu oraz opracowaniu założeń programu SPRAWNY DOLNOŚLĄZACZEK oraz osobom,
które współtworzyły III część Przewodnika: Agnieszce Zambroń-Wojtak, Magdalenie Grzesiak, Hannie
Juchniewicz, Beacie Kulczyńskiej, Monice Ilnickiej, Sabinie Marcinów, Annie Fedyna, Małgorzacie Bieganowskiej, Beacie Janiczek, Dorocie Mielczarek, Dorocie Skowron, Ewie Mowczan, Izabeli Dorużyńskiej, Ilonie Kalina, Małgorzacie Bieganowskiej, Ryszardowi Jezierskiemu, Markowi Lewandowskiemu.
Adres do korespondencji:
Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk” we Wrocławiu
50-529 Wrocław, ul. Borowska 1-3
szs@sport.wroclaw.pl, www.dolnoslaski.szs.pl

Wprowadzenie
W niniejszym Poradniku zawarte zostały projekty i konspekty przesłane na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu i Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk” we Wrocławiu, który pilotuje realizowany w dolnośląskich szkołach program Sprawny Dolnoślązaczek.
Idea konkursu zrodziła się po przeprowadzonych jesienią 2011 r. pokazowych zajęciach wychowania fizycznego w 4.
punktach konsultacyjnych (w: Jeleniej Górze - Sobieszowie, Świdnicy, Lubinie i we Wrocławiu), zorganizowanych dla nauczycieli realizujących program Sprawny Dolnoślązaczek w klasach I –III dolnośląskich szkół podstawowych.
Obserwując należycie przygotowane i sprawnie prowadzone przez nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej, a także wychowania fizycznego, zajęcia ruchowe z uczniami klas I-III, postanowiono zachować ten dorobek, a nawet jeszcze go poszerzyć poprzez ogłoszenie konkursu na opracowanie projektu, konspektu zajęć i działań propagujących kulturę fizyczną
i zdrowy styl życia uczniów klas I-III.
Tak więc, można przyjąć, że konkurs składał się z dwóch etapów:
1)z przygotowania i przeprowadzenia zajęć ruchowych w czterech w/w punktach konsultacyjnych, które to zajęcia zostały zweryfikowane przez dosyć liczne grono uczestników tych spotkań (warsztatów pedagogicznych);
2)z przesłanych na ogłoszony później konkurs opracowań, które mogły mieć nieco inny charakter, bez uwarunkowań
wynikających z przygotowania konkretnej lekcji pokazowej.
Zamieszczone w Przewodniku nr III opracowania – zarówno z „pierwszego”, jak i „drugiego” etapu konkursu są godne
upowszechnienia, gdyż zostały przygotowane przez pedagogów edukacji wczesnoszkolnej i sprawdzone w praktyce,
w toku różnego rodzajów zajęć ruchowych na sali gimnastycznej, boisku, na basenie, w terenie – latem i zimą.
Wprawdzie, pod względem ilościowym (14 opracowań, w tym 12 nauczycielskich i 2 pozakonkursowe współautorów
programu Sprawny Dolnoślązaczek) nie jest to zbyt imponujący zbiór, jednakże pod względem merytorycznym – prezentowanych treści – godny uwagi i warty polecania nie tylko jako zestaw gotowych wzorców, ale także jako źródło inspiracji
własnych pomysłów i oryginalnych rozwiązań dydaktyczno-wychowawczych.
Tak więc możemy czerpać wzorce i inspiracje między innymi z:
1. Opracowań o ogólniejszym charakterze, prezentujących bardziej kompleksowe podejście do realizacji programu zajęć
ruchowych w klasach I-III w ogóle, a programu Sprawny Dolnoślązaczek w szczególności, jak m.in. opracowanie „Pola
i Ryś” Agnieszki Zambroń-Wojtak ze SP w Kopańcu;
– Porównawczego zestawienia (skorelowania) treści zawartych w programie Sprawny Dolnoślązaczek z zapisem w podstawie programowej treści dotyczących wychowania fizycznego I etapu edukacyjnego, w opracowaniu Moniki Ilnickiej
ze SP w Rzeczycy.
– Zajęć o tematyce olimpijskiej (szczególnie aktualnych w roku olimpijskim – 2012 – olimpiady w Londynie), z bardzo
przystępnie podanymi informacjami o rytuałach i symbolach olimpijskich, wraz z zaprezentowaniem jak te informacje wplatać w konkretną imprezę – mini-olimpiadę szkolną, jak to zostało zaprezentowane przez: Magdalenę Grzesiak
i Hannę Juchniewicz ze SP nr 30 w Wałbrzychu.
2. Wielu scenariuszy (konspektów) zajęć o różnorodnej tematyce, między innymi z zakresu: gimnastyki, gier sportowych,
lekkiej atletyki, pływania, zajęć terenowych na rowerach i zimą na sankach. Jak wcześniej wspomniano, niektóre z tych
scenariuszy prezentowane były na spotkaniach warsztatowych w punktach konsultacyjnych. Pozostałe zostały także
zweryfikowane w praktyce przez autorki tych opracowań.
– Oryginalnego pomysłu na zdobywanie sprawności przez najmłodszych uczniów klasy I, przygotowanego przez Sabinę
Marcinów i Annę Fedynę ze SP nr 4 w Oławie, które oprócz projektu zdobywania sprawności nawiązujących do charakterystycznych cech zwierzątek jak małpki, żabki itp. przygotowały scenariusz lekcji nauczania gry w klasy.
– Scenariuszy spotkań z rodzicami i zachęcenia ich do współudziału w działaniach na rzecz zdrowia i sprawności fizycznej
swoich pociech.
3. Przykładowego, w atrakcyjnej formie przygotowanego dla uczniów kl. II konkursu: „Znam przepisy ruchu drogowego”,
który stanowi drugą część opracowania Moniki Ilnickiej ze SP w Rzeczycy.
4. Regulaminu zawodów gimnastycznych i turnieju tańca dla uczniów kl. III, w trakcie których uczestnicy mają szansę
zdobycia sprawności „gimnastyka” i„tancerza”, jak to przedstawiła Izabela Dorużyńska ze SP nr 12 w Lubinie.
5. Przykładowego zestawu ćwiczeń korekcyjnych na jedną z powszechniejszych i mocno zaniedbanych wad postawy –
płaskostopia, autorstwa Ilony Kaliny ze SP nr 31 w Wałbrzychu.
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Zawarte w Przewodniku opracowania mają bardzo zróżnicowaną formę, w którą redakcja zbytnio nie ingerowała, pozostawiając autorom dowolność wyboru formy opracowania.
Chyba najcenniejszą wartością zarówno prezentowanych na spotkaniach w punktach konsultacyjnych jak i przesłanych
na konkurs scenariuszy zajęć i projektów edukacyjnych jest ich autentyczność, wynikająca z bogatych doświadczeń własnego warsztatu pedagogicznego autorek.
Z tego liczbowo skromnego, ale treściowo bogatego zbioru prac, z pewnością skorzysta wielu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, znajdując w tych opracowaniach wzorce, jak – często w skromnych warunkach wyposażenia w obiekty
i sprzęt sportowy – można zorganizować atrakcyjne, zachęcające do aktywności ruchowej zajęcia sportowe, rekreacyjne,
turystyczne czy też korekcyjne.
Należy zapewnić wszystkie autorki, że ich trud włożony w przygotowanie opracowań z pewnością przyczyni się do uatrakcyjnienia zajęć ruchowych uczniów klas I – III w wielu szkołach.
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Wprowadzenie
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1. Mali bohaterowie – Pola i Ryś – o wspomnieniach i marzeniach.
Agnieszka Zambroń-Wojtak, SP w Kopańcu
2. Lekcja o tematyce olimpijskiej w klasach I – III.
Magdalena Grzesiak, Hanna Juchniewicz, Beata Kulczyńska, SP nr 30 w Wałbrzychu
3. Mój projekt edukacyjny zajęć wychowania fizycznego.
a) Realizacja w kl. I – III SP w Rzeczycy programu Sprawny Dolnoślązaczek z odniesieniem do obowiązującej
Podstawy Programowej MEN.
b) Scenariusz konkursu „Znam przepisy ruchu drogowego”- kl. II
Monika Ilnicka, SP w Rzeczycy
4. Projekt edukacyjny zajęć wychowania fizycznego w kl. I. Lekcja zajęć ruchowych pt. „Gra w klasy”
Sabina Marcinów, Anna Fedyna, SP nr 4 w Oławie
5. Konspekt zajęć w terenie – z sankami na śniegu.
Małgorzata Bieganowska, SP w Starej Łomnicy
6. Konspekt zajęć w terenie – z użyciem rowerów.
Małgorzata Bieganowska, SP w Starej Łomnicy
7. Konspekt lekcji wychowania fizycznego – kl. III.
Beata Janiczek, SP nr 4 w Świdnicy
8. Konspekt zajęć wychowania fizycznego dla uczniów kl. II. Lekkoatletyka.
Dorota Mielczarek, SP nr 30 w Wałbrzychu
9. Konspekt lekcji wychowania fizycznego – sprawność „Piłkarz”.
Dorota Skowron, SP nr 15 w Jeleniej Górze
10. Konspekt lekcji wf – na pływalni.
Ewa Mowczan, SP nr 12 w Lubinie
11. Mój projekt realizacji programu Sprawny Dolnoślązaczek. Regulamin zawodów gimnastycznych
i turnieju tańca – kl. III.
Izabela Dorużyńska, SP nr 12 w Lubinie
12. Gimnastyka korekcyjna (płaskostopie)dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym kl. I – III .
Ilona Kalina, SP nr 31 w Wałbrzychu
13. Scenariusz spotkania z rodzicami.
Małgorzata Bieganowska, SP w Starej Łomnicy
14. Konspekt zajęć ruchowych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej.
Ryszard Jezierski, AWF Wrocław
15. Konspekt zajęć ruchowych dla uczniów kl. III.
Marek Lewandowski, AWF Wrocław
16. Program Muuvit Health and Learning
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Agnieszka Zambroń-Wojtak – Szkoła Podstawowa w Kopańcu
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Cześć! Nazywamy się Pola i Ryś. Jesteśmy uczniami II klasy szkoły podstawowej. Mieszkamy na Dolnym Śląsku. Opowiemy Wam o naszych szkolnych – sportowych marzeniach. Także o miłych wspomnieniach ostatniego roku szkolnego.
Mama Poli mówiła, że w życiu ważna jest sprawność fizyczna i zdrowie. Tato Rysia chciałby by Ryś uprawiał jakiś sport np.
piłkę nożną albo narciarstwo biegowe. Pani w szkole zwraca uwagę na czystość i odpowiedni strój sportowy, a także na
bezpieczeństwo w czasie naszych bardzo aktywnych zabaw.
- To wszystko musi mieć jakieś magiczne znaczenie!
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Pamiętamy naszą pierwszą lekcję wychowania fizycznego. Usłyszeliśmy donośny dźwięk gwizdka! Wszyscy byli bardzo
podekscytowani, drżeliśmy nie wiadomo, czy z wielkiej radości czy dziwnego strachu. To coś zniknęło po naszej pierwszej
zabawie „To ja”.
Pani ustawiła nas w równym szeregu. Dowiedzieliśmy sie o różnych ustawieniach na zbiórce, stroju sportowym, poznaliśmy naszą małą salę gimnastyczną i jej podstawowe urządzenia.
Potem znowu była zabawa – „Kto to jest?”
Pobiegliśmy jeszcze na boisko szkolne – jest piękne i duże. Mogliśmy biegać tyle ile chcieliśmy. Ale za chwilę czekaliśmy
niecierpliwie na pomysły naszej Pani. Na zakończenie uczestniczyliśmy w zabawach – wyścigach biegowych. Pola była
uradowana, bo wygrała dwa razy z Rysiem.
Wszyscy zapamiętaliśmy tajemniczo brzmiące hasło „SPRAWNY DOLNOŚL...”
Niebawem w naszej szkole pojawił się świecący niczym żarówka plakat a przy nim gromadka dzieciaków. Po znaczkach
wiedzieliśmy, że ma to związek ze sportem. Starsze dzieci przeczytały, że to „Sprawny Dolnoślązaczek”- więcej informacji
na stronie internetowej szkoły.
Wszystko wyjaśniło się na lekcji wychowania fizycznego. Otrzymaliśmy kolorowe legitymacje, do których to wkrótce dołączymy własne zdjęcia. Wiemy już o zasadach zdobywania odznak: Rowerzysty - Turysty, Piłkarza, Gimnastyka – Tancerza, Saneczkarza – Narciarza, Lekkoatlety, Pływaka.

I to wszystko przez cały rok nauki w szkole!
Obiecaliśmy sobie z Rysiem, że zdobędziemy wszystkie sprawności!
W połowie września w naszej szkole odbyło się zebranie z rodzicami. Nasi rodzice dowiedzieli się również o programie
„Sprawny Dolnoślązaczek” i otrzymali od Pani ulotkę z najważniejszymi informacjami. Wypełnili ankietę na temat programu, wyrazili chęć współpracy oraz zamieścili swoje uwagi i propozycje.
Pani poinformowała rodziców, że ma jeszcze dla nas niespodziankę, którą otrzymamy w Dniu Edukacji Narodowej.
Rozpoczęliśmy naszą przygodę ze sportem na lekcjach wychowania fizycznego.
Trzy razy w tygodniu uczestniczyliśmy w zabawach i grach biegowych, skocznościowych, rzutowych, równoważnych,
z różnymi piłkami i dziwnymi przedmiotami. Były bardzo różnorodne a my nigdy się nie nudziliśmy. Pokonywaliśmy trasę
wokół boiska szkolnego najpierw marszem, potem truchcikiem i marszobiegiem. Doszły zadania z przeszkodami. Ryś
uwielbiał skakać przez krzaki, omijać wystające korzenie i małe drzewka. Świetnie biegał między topolami. Pola myślała,
że nie wykona dobrze przewrotu w przód, ale z górki na trawie to chyba każdy potrafi.
Wkrótce Pani poprosiła o zadanie domowe:
Co warto zobaczyć i zwiedzić w okolicy mojego domu?
W jakie dary natury obfitują nasze sklepy warzywne przed nadejściem jesieni?
Wybraliśmy miejsce naszej pierwszej wycieczki pieszej. Rozpoczęliśmy przygotowania:
- trasa wyprawy po okolicy – mapa,
- regulamin wycieczki,
- odpowiedni strój,
- orientacja w przestrzeni – „gdzie jest południe”, „w którym kierunku jest mój dom”
i ... po wycieczce zostało nam wiele kolorowych zdjęć.
* Został nam jeszcze jeden tydzień września, a w domach nasi rodzice szykowali nam rowery.
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W słoneczne wrześniowe przedpołudnie byliśmy grupą przygotowaną na prawdziwy wyścig kolarski, ale spokojnie, dzisiaj miał być tylko prosty tor.
Ćwiczyliśmy wsiadanie na rower i ruszanie, ruch prawostronny, mijanie przeszkód – znaczników, skręcanie w prawo i w
lewo, zatrzymywanie się.
Otrzymaliśmy od Pani kartki ze znakami drogowymi, było ich kilka. Pani wyjaśniła co one oznaczają. Do tego najważniejsze zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. To wszystko miało nam się przydać w przyszłości do egzaminu na
kartę rowerową.
Ryś obiecał, że będzie wyszukiwał poznane znaki w czasie wyjazdów rodzinnych do miasta.

2#Đ&<+'40+-K.+5612#&
W Dniu Nauczyciela tak jak obiecała nasza Pani, dzieci z klas I –III otrzymały pięknie wydane książeczki – dzienniczki. To
były „Dzienniczki własnego rozwoju i sprawności”. Otrzymaliśmy je z rąk samego Wójta naszej gminy. Usłyszeliśmy, że
Wójt będzie nam kibicował przez cały rok i w czerwcu z miłą chęcią spotka się z nami na zakończenie programu.
O dzienniczki mieliśmy dbać aż do klasy VI. Miały być zapisem i historią działalności sportowej, naszego rozwoju fizycznego, rozwoju naszej sprawności przez cały okres szkoły podstawowej. Pierwszą stronę mieliśmy przygotować z rodzicami. Kolejne – na bieżąco w czasie zadań na lekcjach z naszą panią. Dwa razy w roku na jesień i wiosnę zaplanowane
były pomiary ciała z oceną postawy ciała oraz testami sprawności fizycznej. Było tam również miejsce na potwierdzenie
działalności związanej ze „Sprawnym Dolnoślązaczkiem”, np. mogliśmy umieścić krótką notatkę z interesującej wyprawy,
wyjazdu na narty, mogliśmy zbierać autografy znanych sportowców czy wkleić bilet z dużej imprezy sportowej. Pola zapowiedziała, że wkrótce wpisze sobie do dzienniczka miejsce zdobyte w konkursie tańca, gdyż trenuje tańce towarzyskie
w szkole tańca i wyjeżdża na różne konkursy i obozy taneczne.
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Jesienna wyprawa terenowa.
Na południe od naszej szkoły rozciąga się pas lasu. Właśnie dzisiaj w chłodny, ale słoneczny dzień wyruszaliśmy na naszą
pieszą wycieczkę.
Pola była w posiadaniu apteczki, ja byłem odpowiedzialny za kontrolowanie trasy. Wiedzieliśmy jakim szlakiem będziemy
iść. Po drodze zaplanowane były zadania sportowe. Szliśmy żywym tempem, od czasu do czasu przystawaliśmy obserwując przyrodę. Wtedy nasz kolega – fotograf robił nam zdjęcia.
Przed dojściem do szkoły nasza Pani ogłosiła sportowego mistrza wycieczki, który zdobył najwięcej punktów na trasie.
Biliśmy mu brawo!
Potem Pani pogratulowała nam wszystkim, dowiedzieliśmy się, że przeszliśmy prawie 5 km, a następna wycieczka czeka
nas na wiosnę.
Leśne zadania sportowe:
- rzuty szyszkami do celu,
-podbiegi pod górę,
- sztafetowe biegi z patykiem,
- 5-cio skoki obunóż,
- przejścia równoważne po leżącym drzewie,
- zabawa w chowanego przy skałach.
Nasze znaczki turysty-rowerzysty czekały do wiosny, my tymczasem poznawaliśmy piłki do gier zespołowych: piłki nożnej, koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki. Pani pokazała nam jeszcze piłeczki palantowe, tenisowe oraz piłki lekarskie.
Rozpoczął się czas zabaw z piłkami. „Oswajaliśmy” piłki do siatkówki, do piłki ręcznej i do koszykówki. Bawiliśmy się nimi
podrzucając, chwytając, podając do kolegów, rzucając na ścianę i kozłując. Próbowaliśmy traf z piłką. Uwielbialiśmy grę
w„Zbijanego” i„Dwa ognie”. Grając, uczyliśmy się coraz szybciej i celniej rzucać piłką oraz ją chwytać. Wkrótce coraz lepiej
radziliśmy sobie z piłką koszykową - kozłowaliśmy piłkę jedną ręką, rzucaliśmy do kosza. Graliśmy w „Grę do 5 podań”
i„Żywego kosza”.
Pani zrobiła nam sprawdzian w biegach wahadłowych z kozłowaniem i rzutami do kosza. Powiedziała, że spisaliśmy się
świetnie. Ryś był najlepszy, zadanie wykonał poniżej jednej minuty.
Na kolejnej lekcji bawiliśmy się z Panią, piłką plażową. Piłek było więcej, więc w parach lub grupach odbijaliśmy piłkę do
siebie tak, żeby jak najmniej spadała na podłoże. Początkowo nie było to takie proste, ale po jakimś czasie zagraliśmy
przez siatkę. Pani wyjaśniła nam jak prawidłowo odbija się piłkę siatkową, jakimi sposobami i jak się nią zagrywa. To trudne, ale troszkę poćwiczyliśmy.
Wróciliśmy do gry z piłką plażową, ale na zasadach gry w piłkę siatkową. A piłką siatkową graliśmy w „Rzucankę siatkarską”. Rozegraliśmy kilka meczy na punkty.
Nadszedł czas zabaw z piłką nożną – chłopcy nie mogli się już doczekać. Przez kilka pierwszych lekcji nie można było
w ogóle używać rąk, co było trudne dla dziewczynek. Prowadziliśmy piłkę nogą – prawa i lewą, omijaliśmy przeszkody,
robiliśmy slalomy i zygzaki, strzelaliśmy na bramkę. Piłka musiała być ciągle przy nodze.
Pani podzieliła klasę na dwa zespoły: dziewcząt i chłopców. w takich zespołach bawiliśmy się, ćwiczyliśmy i graliśmy.
Chłopcy byli dość szybcy i mocno uderzali piłkę nogą, dziewczynki raczej ostrożnie i delikatnie poruszały się z piłką. Jedynie Pola z koleżanką mogły konkurować z chłopcami.
Czasem graliśmy tak, że Pani była w drużynie z dziewczynkami, a chłopcy w przeciwnym zespole. Wtedy wszyscy bardzo
się angażowali, a chłopcy za wszelką cenę chcieli wygrać. To były niezapomniane chwile.
Braliśmy udział w wielu piłkarskich wyścigach drużynowych. Pani dodawała nam jeszcze zadania z piłki siatkowej, ko-

szykowej i ręcznej. Zagraliśmy kilka meczy piłkarskich. z sali wychodziliśmy zawsze zmęczeni, rozgrzani do czerwoności,
ale radośni i z pozytywnymi emocjami. Zdobywaliśmy dużo „plusów” za aktywność, zwycięstwa w wyścigach, sportową
rywalizację, dobrze rozegrane mecze. w ten sposób wszystkie dzieci zdobyły sprawność piłkarza!
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Zabawa w Mikołaja – festyn sportowy z okazji Dnia Świętego Mikołaja.
Tego się nikt nie spodziewał, ale my drugoklasiści zostaliśmy Świętymi Mikołajami! Zaprosiliśmy oddział przedszkolny naszej szkoły na zabawę sportową. Przygotowaliśmy salę, ubraliśmy czapki mikołajowe, czerwone spodenki i białe koszulki.
w bezpiecznym, ale widocznym miejscu położyliśmy wielki wór z prezentami. Byliśmy do tej akcji dobrze przygotowani.
Pani przywitała wszystkie dzieci zapraszając je do wesołej zabawy. A nasz sportowy wodzirej rozpoczął zabawę – rozgrzewkę przy mikołajowej piosence. Powstało duże koło. Kolejni drugoklasiści prezentowali fantastyczne ćwiczenia. Następnie maluchy losowały swojego Mikołaja – opiekuna. Pola bawiła się z małym Karolem. w parach robili przysiady,
podskoki, toczyli do siebie piłkę, podawali ją i chwytali. Nagle na sali pojawiły się taczki, zajączki, raczki i koziołki.
Przeszkolone zuchy z II klasy zorganizowały przedszkolakom wyścigi rzędów. To już była prawdziwa rywalizacja i wszyscy
otrzymywali gromkie brawa. Starsze dzieci w każdym momencie służyły pomocą młodszym. Na koniec to już tylko prezenty, prezenty i prezenty...
Przez kolejne tygodnie stawaliśmy się gimnastykami i gimnastyczkami.
Rozpoczęliśmy od zbiórek, ustawień na sygnał, uczyliśmy się różnych pozycji wyjściowych. Zwracaliśmy uwagę na wyprostowaną postawę ciała, dokładność wykonywanych ćwiczeń. Ćwiczyliśmy gibkość na materacach. Przetaczania były dla
nas łatwe, potrafiliśmy wykonać przewrót w przód, a Ryś zrobił prawie bez błędów przewrót w tył.
Największa frajdą były dla nas skoki gimnastyczne z odskoczni na stertę materaców.
Na drabinkach ćwiczyliśmy mięśnie brzucha i grzbietu, byliśmy coraz silniejsi i sprawniejsi.
Dziewczynkom podobały się ćwiczenia równoważne na ławeczkach, bawiły się w gimnastyczki. Pani zaproponowała
chętnym dziewczynkom prosty układ gimnastyczny. Wykonywały go z obręczami przy krótkim utworze muzycznym.
Sprawdzian z gimnastyki
(Przewodnik „Sprawny Dolnoślązaczek” R. Jezierski, A. Szymczak)

1. Akrobatyka – próba o charakterze zwinnościowym
(na materacu):
- z postawy tyłem do materaca podskok z półobrotem,
- przysiad podparty i przewrót w przód do przysiadu
podpartego – wyprost do postawy.

2. Próba równowagi i zwinności na belce odwróconej ławeczki:
- z kółkiem ringo na głowie, przejście po belce „krokiem bociana” z klaśnięciem pod kolanem i następnie wymachem ramion w bok,
- odłożenie przyboru i z dochwytem za belkę 4 przeskoki zawrotne.

3. Ćwiczenia na drabinkach:
- w zwisie przodem – przejście rękami przez jeden pełny segment
drabinki,
- w postawie zwieszonej tyłem 2 x podciągnięcie ugiętych nóg.
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Muzyka wkrótce zagościła na naszych lekcjach.
Ćwiczyliśmy i poruszaliśmy się w rytm muzyki, tworzyliśmy improwizacje ruchowe do bardzo różnorodnych melodii
i utworów muzycznych.
Uczyliśmy się podstawowych kroków do tańców towarzyskich, narodowych i popularnych. w tych lekcjach pomocna była
Pola, która uczęszcza na tańce i mogła pokazywać nam kroki i figury. Spodobał nam się taniec „cha-cha-cha” i „lambada”.
Pani zaproponowała, że będziemy tworzyć układ taneczny – disco do wybranej muzyki.
Szlifowaliśmy go przez dwa tygodnie.
Po feriach chcieliśmy go zaprezentować dzieciom w Dzień Walentynek.
Tak się też stało, dostaliśmy gromkie brawa. i tak też zdobyliśmy kolejną odznakę gimnastyka-tancerza.
W grudniu w okresie przedświątecznym nie mogliśmy ćwiczyć na sali gimnastycznej. Była udekorowana na „Wieczór kolęd” i „Jasełka”. Śniegu za oknem też nie było. Dostaliśmy od Pani kilka tematów dotyczących zdrowia. Pani poprosiła, żebyśmy porozmawiali w domu z rodzicami o tym jak można domowymi sposobami zapobiegać chorobom? Czy słodycze
to dobry sposób odżywiania? Co to są produkty nieprzetworzone? Jak mogli odżywiać się dawniej nasi przodkowie?, Czy
na ich stołach gościł cukier?, Czy ruch i sport to nasz sprzymierzeniec w lepszym zdrowiu? itp.
Na lekcji rozwiązywaliśmy różne rebusy, krzyżówki, zabawy prawda-fałsz, z których dowiadywaliśmy się jak zdrowo żyć.
Pani zdradziła nam kilka ciekawostek ze świata medycyny naturalnej, dietetyki i sportu.
Spodobało nam się zdanie: „Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią
ruchu” (Wojciech Oczko).
Otrzymaliśmy plansze do pokolorowania z takimi skarbami: czosnek, cebula, owoce jagodowe, zielona herbata, kapusta,
czysta i żywa woda.

.76;/#4<'%
Na naszych przyszkolnych pagórkach na dobre zagościł śnieg. Ubrani w kombinezony, czapki i rękawiczki ruszyliśmy hartować swoje organizmy, bawić się w białym puchu. Biegaliśmy, maszerowaliśmy, robiliśmy konkursy śladów.
Wyciągnęliśmy nasze zeszłoroczne sanki. Zjeżdżaliśmy z górek pojedynczo i w parach, robiliśmy wyścigi w podbiegach
z sankami. Ćwiczyliśmy zjazdy na sankach z nagłym zatrzymaniem oraz skręty.
Przyszła kolej na naukę biegów narciarskich. Marzymy z Polą, żeby w naszej szkole było więcej nart, butów i kijków dla
takich małych dzieci jak my.
Było tylko kilka par nart więc uczyliśmy się na zmianę w grupkach. Rozpoczęliśmy od zakładania i wiązania butów narciarskich, sprawnego wpinania ich do nart, trzymania kijków. Było dużo ćwiczeń rozgrzewkowych z nartami. Robiliśmy
obroty, podskoki, chodziliśmy - „ślizgaliśmy” się po terenie płaskim, wchodziliśmy pod górkę. Poruszaliśmy się krokiem
naprzemianstronnym, pochyleni zjeżdżaliśmy w dół. Uczyliśmy się hamowania i skrętów – to okazało się dla nas najtrudniejsze.
Na kolejnych lekcjach pokonywaliśmy krótkie trasy przy szkole.
Żeby otrzymać znaczek saneczkarza-narciarza musieliśmy zaliczyć prosty tor na śniegu. Dobieraliśmy się w pary. Ja byłem
z Polą.
Test saneczkarza-narciarza (w parze):
1. Start na nartach pod lekką górkę - 120 m.
2. Zakręt i zjazd 100 m -ściągnięcie nart.
3. Bieg z sankami pod górkę – 50 m.
4. Zjazd w parze na sankach - 50 m.
5. Ciągnięcie sanek z siedzącym kolegą – 20 m.
6. Zmiana ciągnącego i siedzącego na sankach – 20 m do mety.
Na zakończenie sezonu zimowego zrobiliśmy konkurs śnieżnych figur – przeważały oczywiście wesołe bałwany.
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Z wiosną rozpoczęliśmy przygotowania do naszych ostatnich zaplanowanych działań. Chętnie wychodziliśmy na świeże
powietrze, bawiliśmy się na placu zabaw i biegaliśmy wokół boiska.
Biegi przeplataliśmy marszami. Marsze – biegami.
Próbowaliśmy takich śmiesznych dla nas ćwiczeń – skipów A, B, C, a nawet D. Skakaliśmy na jednej i drugiej nodze, także
obunóż.
Biegaliśmy po prostej, slalomem i zygzakiem. Tempem szybkim, wolnym i zmiennym.
Ścigaliśmy się na krótkich dystansach: od 10 m do 50 m. A na troszkę dłuższych – 150 m uczestniczyliśmy najczęściej
w biegach sztafetowych.
Pani nauczyła nas biegać z bloków startowych. Poznaliśmy komendy startowe.
Ćwiczyliśmy rzuty: najpierw w sali - były to rzuty oburącz małymi piłkami lekarskimi, a potem na boisku rzuty jednorącz
piłeczkami palantowymi.
Nie mamy w szkole skoczni w dal. Tak więc w sali wykonywaliśmy skoki z krótkiego rozbiegu z odskoczni na materace.

Musieliśmy pamiętać o odbiciu z jednej nogi. Ćwiczyliśmy odbicia w górę sięgając w kierunku obręczy do kosza, a także
przeskakiwaliśmy przez rozciągniętą gumę.
Pani przypomniała nam o sezonie rowerowym. Mieliśmy poprosić rodziców aby zorganizowali nam weekendową wycieczkę lub wyjazd rowerowy na majowy piknik.
W maju odbyły sie nasze lekkoatletyczne sprawdziany:
- bieg na 30 m i 60 m ze startu wysokiego,
- rzut piłeczką palantową,
- skok w dal z miejsca obunóż,
- bieg crossowy na 250 m.
Lekkoatletyczne zawody w konkurencjach lekkoatletycznych (bieg na 60 m, skok w dal, rzut
piłeczką palantową).
Tuż po sprawdzianach Pani wybrała reprezentację dziewczynek i chłopców naszej klasy do
startu w zawodach lekkoatletycznych. Pojechały jeszcze dzieci z klasy III i IV.
Relacja z zawodów wraz ze zdjęciami – na naszej stronie internetowej. Naprawdę warto było pojechać.
Oczywiście wszystkie dzieci zdobyły sprawność lekkoatlety, ponieważ wszystkie uczestniczyły w klasowym sprawdzianie.
Wyniki też były imponujące.
* Święto Rodziny – to taki piknik rodzinny na terenie naszej szkoły, który odbywa się pod koniec maja. Nie zabrakło w nim
akcentu sportowego:
1) Crossowe biegi sztafetowe 6x250m (6-osobowe drużyny, składające się z przedstawiciela każdej klasy I – VI, dziecko
młodsze w tym biegu biegnie na trasie z rodzicem),
2) turniej piłkarski pomiędzy: reprezentacją uczniów (kl. V-VI), reprezentacją rodziców i reprezentacją nauczycieli.

%<'49+'%
To nasz ostatni miesiąc nauki szkolnej i naszych sportowych wyczynów.
Odliczaliśmy już dni do naszego sportowego święta szkoły czyli Dnia Sportu.
Ale najpierw był 1 dzień czerwca – Dzień Dziecka, a z tej okazji Wiosenny Rajd Pieszy wspólnie z klasą III.
Zaplanowaliśmy wyjście o godzinie 9.00. Trzecioklasiści wraz ze swoją Panią rozpoczęli trasę jak my w czasie jesiennej
wędrówki, my tymczasem poszliśmy „pod prąd”. Mieliśmy się minąć na trasie i spotkać w szkole. Spotkaliśmy się najpierw
na leśnej polance. Zjedliśmy nasze drugie śniadanie, troszkę odpoczęliśmy i ruszyliśmy dalej. Chcecie wiedzieć kto okazał
się szybszy? Niestety, nie my. Zabrakło nam do trzecioklasistów 5 minut. Panie i tak nam bardzo gratulowały.
Sprawność pływaka:
Pani uznała, że nie będzie oceniać naszych umiejętności pływackich, bo mamy możliwość tylko trzech wyjazdów na
basen. Zabawy w wodzie miały być dla nas formą odprężenia, fizycznego wyżycia się i zachęcenia do nauki pływania
w przyszłym roku szkolnym. Dzieci przygotowały się przywożąc ze sobą koła, kamizelki, czepki na głowę. Na basenie
mogliśmy korzystać z „deseczek” i innych pomocy do pływania. Pola nie potrafiła pływać, za to Ryś pokazał Pani, że już
nauczył się pływać podczas ostatnich wakacji.
Zajęcia zaczęliśmy od oswajania z wodą, wchodziliśmy do wody, podskakiwaliśmy, maszerowaliśmy i biegaliśmy w wodzie. Potem było dużo ćwiczeń i zabaw oddechowych z wydmuchiwaniem powietrza do wody i wydechami do wody
jak przy pływaniu. A tak żeby już poczuć, że utrzymujemy się na wodzie, Pani pokazała nam ćwiczenia wypornościowe:
„meduza”, leżenie na wodzie na piersiach i grzbiecie, „strzałki”. Nie wszystkie dzieci miały odwagę samodzielnie wykonać
te ćwiczenia. Pani pomagała nam, przekonywała, że nic złego nie może się stać, bo jest przy nas. Korzystaliśmy również
z małej zjeżdżalni i innych atrakcji na basenie. Byliśmy zmartwieni, że czas tak szybko ucieka i musieliśmy wychodzić już
z wody.
Test rowerowy:
Pani posłużyła się próbą sprawnościową dla klasy II z przewodnika „Sprawnego Dolnoślązaczka”.
1. Ruszenie z miejsca dowolnym sposobem.
2. Jazda po prostej 20 m z przejazdem w połowie dystansu przez bramkę szerokości 1 m.
3. Zawrócenie na obszarze o promieniu 3 m – wykonanie półtora koła wokół stojaka.
4. Jazda slalomem między 5 stojakami na odcinku 10 m.
5. Zatrzymanie się w wyznaczonym miejscu.
6. Wzięcie ringa w jedna rękę. Ruszenie na rowerze i dowiezienie ringa do miejsca
rozpoczęcia próby.
I tak większość dzieci została Sprawnymi Dolnoślązaczkami!
Nie wszystkim udało się być na wszystkich wyjazdach na pływalnię oraz na wszystkich naszych wycieczkach. Pani oznajmiła, że jest jeszcze troszkę czasu do zakończenia roku szkolnego i jeśli rodzice wybiorą się z nami na basen albo na
wycieczkę, potwierdzą to np. pieczątką ze schroniska, biletem wstępu albo innym pomysłem to będzie to jak najbardziej
uznane.
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A my byliśmy ciekawi jakie niespodzianki czekają na nas w czasie Dnia Sportu Szkolnego oraz jakie nagrody otrzymamy
za zdobycie tytułu Sprawnego Dolnoślązaczka. Rozpoczął się ostatni tydzień roku szkolnego.
Program Dnia Sportu Szkolnego
9.00 rozpoczęcie z powitaniem wszystkich uczestników
9.30 rozgrzewka na wesoło przy muzyce
10.00 klasy I – III - zwinnościowy tor przeszkód na placu zabaw
IV – VI – biegi sztafetowe z„ciągami matematyczno-językowymi”
11.00 klasy I – III – wyścigi 8-osobowych drużyn
IV – VI – pokazowe mecze w piłkę ręczną, nożną i koszykówkę
13.00 podsumowanie „Sprawnego Dolnoślązaczka”, wręczenie dyplomów i nagród –
niespodzianek
13.20 wręczenie dyplomów, medali i nagród dla najlepszych sportowców i zwycięskich
drużyn
To był piękny dzień. Starsze dzieci biegały wokół boiska, rozwiązywały jakieś tajemnicze zadania na wyznaczonym punkcie. My w tym czasie mieliśmy jak najszybciej pokonać wyznaczony tor na naszym placu zabaw: wspinaliśmy się, przechodziliśmy przez zawieszone opony, wspinaliśmy się po drabinkach, przebiegaliśmy przez „ruchomy mostek”, zjeżdżaliśmy
dwukrotnie ze zjeżdżalni. Były to wyścigi indywidualne, więc musieliśmy uzbroić się w cierpliwość, bo chętnych było
sporo. Mogliśmy w czasie oczekiwania na swoja kolejkę korzystać z pozostałej części placu albo kibicować starszym.
Po przerwie obiadowej mieliśmy drugą cześć sportu na boisku.
Najpierw odbyło się losowanie dzieci do drużyn. Za chwilę byliśmy już gotowi i ustawieni do startu. Przed każdym zadaniem jedna wyznaczona osoba pokazywała sposób jego wykonania.
Oto wyścigi, które zapamiętaliśmy:
1. Bieg slalomem.
2. Toczenie rękami piłki lub prowadzenie piłki nogą.
3. „Sadzenie i zbieranie ziemniaków” .
4. Bieg po prostej z wylosowaniem i wykonaniem zadania na bramce, np. połączenie kolejno cyfr, pokolorowanie piłki,
obliczenie prostego zadania matematycznego, itp.
5. Bieg po prostej oraz rzuty do celu papierowymi kulami.
6. Bieg pod płotkiem.
7. Bieg z przejściami przez dwie szarfy.
Mieliśmy ogromny doping ze strony starszych uczniów i wszyscy walczyliśmy do końca. Sędziowie liczyli dla naszych
drużyn punkty, a my tymczasem przyglądaliśmy się pokazowym meczom w koszykówkę, piłkę ręczną i na koniec w piłkę
nożną.
Po kolejnej przerwie czekaliśmy z niecierpliwością na podsumowanie Dnia Sportu. Zostaliśmy z Polą mistrzami w zwinnościowym torze przeszkód. Nasze drużyny zajęły również medalowe miejsca w wyścigach, choć nie pierwsze.
Na dekorację przybył osobiście Pan Wójt. Gratulował wszystkim sportowcom, a już szczególnie tym najmłodszym. Przekazał naszej szkole ogromną siatkę z najróżniejszymi piłkami do gier zespołowych.
Zostaliśmy nagrodzeni za zdobycie tytułu „Sprawnego Dolnoślązaczka” – to były piłki i piękne koszulki z logo naszego
programu.
Dostaliśmy „górę” soków z różnych owoców. Pani powiedziała, że to takie „zdrowe” soki, bez dodatkowego cukru, bo przecież owoce są same w sobie słodkie. Dostaliśmy na wakacje kolorowe książeczki o zdrowym stylu życiu z propozycjami
spędzania czasu na sportowo.
Zwycięzcy dostali dyplomy, medale i nagrody. Medalami były paczuszki owsianych ciasteczek z bakaliami zawieszone na
czerwonych tasiemkach z kokardą. Chodziliśmy jak pawie gimnastykując się przed obiektywami aparatów fotograficznych.
Mrugnęliśmy do siebie z Polą i pobiegliśmy szczęśliwi do naszej Pani.
To był udany rok w naszej klasie i szkole. Do zobaczenia w nowym roku szkolnym!
Ze sportowym pozdrowieniem!
Pola i Ryś



Konkurs
„Mój projekt edukacyjny zajęć wychowania fizycznego i działań propagujących kulturę fizyczną i zdrowy styl życia dostosowany do nowej podstawy
programowej w klasach I–III szkoły podstawowej i założeń programu Srawny Dolnoślązaczek”

Magdalena Grzesiak, Joanna Juchniewicz, Beata Kolczyńska –
Szkoła Podstawowa w nr 30 w Wałbrzychu
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Wstępem do zorganizowania wielu szkolnych imprez sportowych będzie przeprowadzenie lekcji dla klas I-III,
podczas której uczniowie zostaną zapoznani z pojęciem - olimpiada - jej symboliką: flaga, znicz, ślubowanie,
ceremonia otwarcia i zamknięcia, nagradzania zwycięzców, maskotka olimpijska. Igrzyska olimpijskie, to największe światowe święto sportu, którego nie można porównać do żadnych innych zawodów sportowych, nawet mistrzostw świata. Są obchodzone co 4 lata i nazywane międzynarodowym świętem młodości, jednoczącym
wszystkie formy aktywności fizycznej i wszystkie narody świata.
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Flaga olimpijska - prostokątna flaga przedstawia na białym tle pięć złączonych kół. Według Karty Olimpijskiej pięć splecionych ze sobą kół symbolizuje unię pięciu kontynentów oraz spotkanie sportowców z całego świata na Igrzyskach
Olimpijskich.Flaga olimpijska ma sześć kolorów - pięć kół w kolorach: niebieskim, żółtym, czarnym, zielonym, czerwonym
oraz szósty - biały, który stanowi tło flagi. Kolory te symbolizują barwy znajdujące się na wszystkich flagach państwowych
pięciu kontynentów, a nie kolory kontynentów, jak się powszechnie interpretuje.
Flagę tę zaprojektował inicjator wskrzeszenia idei olimpijskiej, baron Pierre de Coubertin (w Sztokholmie w roku 1912
podczas V IO), będącą wspólnym symbolem wszystkich ekip uczestniczących w olimpiadzie.
Flaga olimpijska jest jednym z najważniejszych symboli olimpijskich. Wciągana jest na maszt na stadionie olimpijskim
podczas ceremonii otwarcia i pozostaje tam przez całe igrzyska, aż do ceremonii zamknięcia. Pierwszy sztandar wciągnięto na maszt podczas VI. IO w 1920 roku w Antwerpii. Oryginalny egzemplarz flagi znajduje się obecnie w Muzeum
Olimpijskim w Lozannie.









  



Znicz olimpijski zapalany jest w dzień rozpoczęcia igrzysk, a gaszony podczas uroczystości zamknięcia. Ostatni zawodnik sztafety biegnącej z ogniem olimpijskim zapala ogień przyniesiony ze starożytnej Olimpii.
Po raz pierwszy znicz olimpijski pojawił się na IO w 1928 roku w Amsterdamie, a na stałe zagościł od X IO w Berlinie
w 1936. Wtedy też po raz pierwszy zorganizowano sztafetę z ogniem olimpijskim.
Ślubowanie olimpijskie jest składane przez jednego z zawodników oraz jednego z sędziów podczas ceremonii otwarcia
igrzysk olimpijskich.
Sportowiec i sędzia, reprezentujący kraj organizujący igrzyska, trzyma róg flagi olimpijskiej i składa przysięgę. Pierwszą
wersję przysięgi olimpijskiej ułożył Pierre de Coubertin, a złożył ją zawodnik Victor Boin w 1920 r. podczas IO w Antwerpii.
Sędziowie pierwszy raz składali przysięgę w czasie IO w 1972 r. w Monachium. w późniejszym okresie, słowo „kraj” zmieniono na „drużynę”. Ostatnią część ślubowania, dotyczącą dopingu, dodano w czasie IO w Sydney w 2000 roku.
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Ceremoniał otwarcia:
Tradycyjnie igrzyska otwiera trwająca kilka godzin ceremonia otwarcia, której celem jest m.in. zaprezentowanie miasta
i państwa, w którym odbywają się igrzyska. Stałym elementem ceremonii jest defilada reprezentacji państw biorących
udział w zawodach. Reprezentacje wchodzą na stadion w kolejności alfabetycznej wg. języka używanego w państwie,
które organizatorem igrzysk. z uwagi na szacunek dla ojczyzny igrzysk defiladę otwiera Grecja, a kończy gospodarz zawodów.



Po wejściu na stadion wszystkich reprezentacji głowa państwa organizującego zawody lub przewodniczący MKOl dokonuje oficjalnego otwarcia igrzysk, wypowiadając formułę: Igrzyska Olimpijskie w ... uważam za otwarte. Później, w trakcie
odgrywania hymnu olimpijskiego, na maszt wciągana jest flaga olimpijska, którą wnoszą na arenę wybitne osobistości.
Ostatni biegacz sztafety olimpijskiej zapala znicz olimpijski. Często wypuszczane są gołębice - symbol pokoju. Na koniec
wszyscy flagowi zbierają się w kole, a jeden wybrany zawodnik oraz jeden wybrany sędzia składają, w imieniu wszystkich
zawodników i sędziów, przysięgę olimpijską.
Ceremonia zamknięcia
Podczas ceremonii zamknięcia odgrywa się hymny oraz wciąga na maszt 3 flagi: państwa będącego organizatorem
igrzysk, przyszłego gospodarza oraz Grecji. Przemawiają ponownie Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego oraz
Przewodniczący MKOl. Przewodniczący MKOl wypowiada formułę: Igrzyska Olimpijskie w ... uważam za zamknięte, oraz
„wzywa młodzież całego świata do stawienia się za 4 lata w mieście przyszłych igrzysk”, po czym opuszcza się flagę olimpijską oraz gasi znicz. Stałym elementem jest również przekazanie flagi olimpijskiej przez mera (burmistrza, prezydenta)
obecnego miasta-gospodarza przyszłemu organizatorowi igrzysk.
Maskotka igrzysk olimpijskich
Po raz pierwszy maskotka olimpijska pojawiła się w 1968 r. na Zimowych IO w Grenoble (Francja). Od tej pory na każde
igrzyska projektowana jest jedna lub kilka maskotek. Zwykle są to zwierzęta charakterystyczne dla danego obszaru.

5EGPCTKWU\U\MQNPGLQNKORKCF[\KOQYGLMNCUK+++
Cele:
popularyzacja zabaw na śniegu
promocja zdrowego stylu życia
stworzenie możliwości współzawodnictwa sportowego dzieci
Miejsce:
boisko szkolne, skarpa, wzniesienie, okoliczna polana
Czas trwania:
2 lekcje (90 min.)
Przybory:
sanki, krążki, lina, pachołki, bramki, stoper, taśma miernicza.
1. Przebieg zajęć:
1. Otwarcie szkolnej olimpiady zimowej.
 Wprowadzenie klas i -III na boisko szkolne.
 Przewodniczący Małego Samorządu Szkolnego otwiera imprezę słowami: „ Ogłaszam otwarcie Szkolnej Olimpiady
Zimowej dla klas I-III”.
 Odśpiewanie hymnu szkoły, wniesienie flagi i znicza olimpijskiego.
 Ślubowanie zawodników i sędziów.
2. Rozpoczęcie konkurencji:
Część I
 ciągnięcie sanek do wyznaczonego miejsca (wyścigi rzędów)
 wydeptywanie różnych kształtów na śniegu - rozpoznawanie ich i nazywanie przez drużynę przeciwną
 rzuty kulą śnieżną do celu
 lepienie bałwana na czas
 rozwiązywanie zagadek o tematyce zimowej i olimpijskiej.
Część II
 Dobieranie się w pary starszy z młodszym i wyścigi ciągnięcia pasażera na sankach na odległość 100 m.
 Zjazd z górki slalomem pomiędzy pachołkami. Liczy się czas oraz poprawność przejazdu.
 „Zjazd na byle czym”. w werdykcie docenia się pomysłowość i włożony wkład pracy.
 Lepienie figur ze śniegu. Tematem postacie bajkowe oraz symbole sportowe (olimpijskie).
 Slalom na nartach (liczy się czas)
3.







Zakończenie:
Podsumowanie wyników
Wręczenie dyplomów i nagród.
Zgaszenie znicza olimpijskiego.
Wyprowadzenie flagi olimpijskiej.

Monika Ilnicka – Szkoła Podstawowa w Rzeczycy
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Sprawności

Rowerzysta
Turysta

Gimnastyk

Wybrane treści Podstawy
Programowej

1. uczestniczy w zajęciach
rozwijających sprawność
fizyczną, zgodnie z regułami
2.potrafi: pokonywać przeszkody naturalne i sztuczne

1. potrafi: wykonywać ćwiczenia równoważne

Tancerz

1. potrafi: chwytać piłkę,
Piłkarz – korzucać do celu i na odleszykarz- piłgłość, toczyć ja i kozłować
karz ręczny

Lekkoatleta

Pływak

1. rusza z miejsca dowolnym sposobem
2. jazda po prostej
3. zawracanie wokół stojaka
4. jazda slalomem

1. próba równowagi i zwinności na
belce odwróconej ławeczki:
- przejście po belce ławeczki z przyborem
- skoki zawrotne przez ławeczkę

tańczy w zespole szkolnym

Saneczkarz

Piłka nożna

Wybrane treści programu
Sprawny Dolnoślązaczek
klasa I

UWAGI
Począwszy od klasy i na zajęciach
wprowadzana jest nauka znaków
drogowych oraz zachowania na
jezdni co skutkuje przystąpieniem
w klasie IV do egzaminu na kartę
rowerową. Dzieci mają możliwość
korzystania z programu koła turystycznego, gdzie są organizowane:
piesze wycieczki, oraz rajdy krajoznawcze.
dodatkowo uczniowie uczestniczący w zajęciach korekcyjnych mają
możliwość zdobywania umiejętności.
w naszej szkole są organizowane
zajęcia taneczne dla najmłodszych.
Pokazy taneczne uświetniają szkolne imprezy okolicznościowe

1. samodzielne wciąganie sanek pod
górkę
tego typu zajęcia są organizowane
2.zjazdy na sankach z góry
w zależności od pogody
3. zjazd z góry z zatrzymaniem itp.
1. kozłowanie
2. podania i chwyty
3. rzuty
4. zabawy i gry piłką

2. potrafi:
1. podania i przyjęcia piłki w miejscu
a) chwytać piłkę, rzucać do
P i LN
celu i na odległość, toczyć ja
2. prowadzenie piłki
i kozłować
P i LN, okrążenia stojaka
1. biegi:
- krótkie
- wytrzymałościowe
1. uczestniczy w zajęciach
- sztafetowe
rozwijających sprawność
2. skoki
fizyczną, zgodnie z regułami
- w dal i z miejsca
2. potrafi: pokonywać prze3. rzuty
szkody naturalne i sztuczne
- na odległość
- do celu
zabawy oswajające z wodą,
zasady bezpieczeństwa
-oswojenie z wodą,
korzystania i zachowania się - pływanie z deską na piersiach
na basenie.

zajęcia są organizowane na boisku
szkolnym

zajęcia są organizowane raz w miesiącu i są finansowane przez Urząd
Gminy



Załącznik 1
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Cele poznawcze: poznanie definicji pieszego, znaków i przepisów dotyczących pieszych.
Cele kształcące: kształcenie umiejętności rozpoznawania znaków drogowych dotyczących pieszych, nabycie umiejętności rozumienia przepisów o ruchu drogowym.
Cele wychowawcze: zasadność przestrzegania przepisów o ruchu pieszych.
Przebieg konkursu:
1. Zapoznanie z tematem, oraz regulaminem konkursu i punktacją zadań.
2. Wybranie jury.
3. Rozdanie zadań konkursowych.
4. Rozwiązywanie zadań.
5. Ocena jury.
6. Wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych.

Zadanie 1
Pokoloruj światła i napisz co one oznaczają.

Zadanie 2
Rozwiąż zagadki, prawidłową odpowiedź otocz czerwoną pętlą.
1. Stoi przy drodze ku przestrodze:
Uwaga - przejście dla pieszych,
Kierowco nie wolno się śpieszyć!
a) przystanek
b) drzewo
c) znak drogowy

2. Stoi przy ulicy i światłami krzyczy:
Czerwone! Stój Koniecznie!
Zielone! Przechodź grzecznie!
a) latarnia
b) sygnalizator świetlny
c) autobus





3. Ma cztery koła i głośno woła:
Z drogi, trzymać się z dala!
Wiozę chorego do szpitala!
a) autobus
a) wóz strażacki
b) karetka



Zadanie 3
Pokoloruj znak zgodnie z instrukcją i powiedz, co on oznacza:



ta, am - pokoloruj na czerwono;
at, ma - pokoloruj na żółto.






























Zadanie 4
Uporządkuj zdania według kolejno wykonywanych czynności.

SPÓJRZ w LEWO
Spójrz, czy nic nie nadjeżdża z lewej strony
ZATRZYMAJ SIĘ
Zanim przejdziesz na druga stronę, zatrzymaj się na brzegu chodnika
SPÓJRZ w PRAWO
Następnie sprawdź, czy nic nie nadjeżdża
z prawej stony
PRZECHODŹ
Jeśli droga jest wolna – przechodź przez
jezdnię
SPÓJRZ w LEWO
Dla pewności spójrz jeszcze raz w lewo

Zadanie 5
Rozwiąż krzyżówkę i odgadnij drugą część hasła
zaczynającego się słowem „Bądź”.
1. Światło, które zezwala na przejście przez jezdnię.
2. Stoi przy drodze na jedenej nodze i pokazuje
co trzeba zrobić, a czasem czego zrobić nie
wolno
3. Nosi niebieski mundur i czapkę, zwsze możesz
liczyć na jego pomoc.
4. Korzystają z niej w mieście samochody i piesi.
5. Światło, które zakazuje wchodzenia na przejście dla pieszych.
6. Nie wolno z nim rozmawiać ani wpuszczać do
mieszkania.
7. Niebezpieczny w mieszkaniu, może wybuchnąć.
8. Nie wolno rozpalać go w lesie.
9. Sport, który uprawia się na basenie.

Zadanie 6
Dokończ zagadkę.
1. Miejsca, w których każda droga
przypomina łuk wygięty
to ostre i niebezpieczne …… . .

2. Miejsce, gdzie drogi się przecinają
tak, że krzyżyk przypominają
łatwe są do zapamiętania:
Ich nazwa to: …………

3. Po zmroku, w deszczu, we mgle nosimy
Białe, żółte, pomarańczowe…
Światełka



Zadanie 7
Wykonaj działania na samochodach.
Odszukaj przyczepy, na których są takie same wyniki i połącz je z samochodami.
Wpisz do tabeli wyniki od najmniejszego do największego.
Wpisz sylaby i odczytaj hasło.



 












Zadanie 8
Narysuj brakujący na tarczy znak drogowy.





 








!
 






Sabina Marcinów, Anna Fedyna – Szkoła Podstawowa nr 4 w Oławie
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Cel: Wspomaganie wszystkich właściwości ucznia, które decydują o rozwoju jego zasobów zdrowotnych, o po zakończeniu edukacji wpływają na wybór stylu życia sprzyjającego zdrowiu i aktywnemu wypoczynkowi.
Opis projektu:
Projekt będzie realizowany w klasie I, przez cały rok. Ciągłość i systematyczność zajęć pozwoli na zbadanie postępów
w rozwoju sprawności i umiejętności każdego ucznia.
Różnorodność, atrakcyjność, a także możliwość sprawdzenia się pozwoli dzieciom na podejmowanie nowych wyzwań, a
tym samym do podnoszenia sprawności fizycznej.
Uczniowie będą zdobywać sprawności:
Kot – zręczny sportowiec,
Żabka – doskonały skoczek,
Sowa – mądry sędzia,
Małpka – zwinna akrobatka,
Rybka – doskonały pływak,
Antylopa – wytrwała biegaczka,
Pingwin – dobry zimowy zuch.
Sprawności te uczniowie będą zdobywać podczas zajęć z pływania, gimnastyki, zabaw na śniegu, lekkiej atletyki oraz
w trakcie gier i zabaw.
Wykorzystując obecne warunki bazowe i kładąc nacisk na bezpieczne i jednocześnie aktywne spędzanie czasu wolnego
przedstawimy propozycję zajęć z gier i zabaw, które uczniowie mogą doskonalić w czasie wolnym: po lekcjach, w czasie
przerw międzylekcyjnych oraz w weekendy.
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Temat: Nauka gry „w klasy”
Cel cyklu: Po cyklu zajęć o tematyce „Poznajemy zabawy i gry z elementami skoków jednonóż i obunóż” uczniowie będą
zdobywali sprawność „żabka – doskonały skoczek” – zaliczając próby:
Skoki na jednej nodze, na odcinku 5m,
Skoki na obu nogach ze złączonymi stopami, na odcinku 5m,
Skakanie na dwóch nogach w małym rozkroku, na odcinku 5m,
Skoki naprzemiennie - z jednej nogi na drugą, na odcinku 5m,
Skoki ze skrzyżowanymi nogami, na odcinku 5m.
Zadania lekcji:
- Psychomotoryka: siła kończyn dolnych i równowaga – skoki jednonóż i obunóż
- Umiejętności: uczeń będzie umiał zorganizować i przeprowadzić grę „W klasy”
- Wiadomości: uczeń omawia przepisy gry „W klasy”
- Wychowawcze: uczeń angażuje się w podnoszenie swojej sprawności fizycznej – bierze udział w zabawach i grach o
charakterze skocznościowym
Przybory: kreda do malowania.
Miejsce ćwiczeń: boisko szkolne.



Tok
lekcji
Część
wstępna

Część
główna

Część
końcowa



Treści zajęć

Metody

Uwagi

1. Zbiórka, podanie tematu zajęć, krótkie omówienie zadań,
2. Rozgrzewka
- berek „Czarodziej”,
- berek „Rybak”,
- zabawa w„Cień”
1. Omówienie zasad gry w klasy „Niebo i piekło”,
- wskocz na PN na pole „ziemia”, a z niego przeskocz kolejno
na pola 1,2,3,
- na pola 4 i 5 wskakujesz jednocześnie dwiema nogami; LN na
pole 4, PN na pole 5
- na pole 6 wskakujesz na PN, a na pola 7 i 8 wskakujesz znowu
dwiema nogami równocześnie.
- teraz tylko na PN najpierw na pole nr 9, a stąd przeskakujesz nad polem „piekło” lądujesz na polu „niebo”. Pamiętaj aby
w czasie skoku w powietrzu zmienić prawą nogę na lewą i na
niej wylądować na polu „niebo”.
- w rundzie powrotnej uważaj, żebyś nie dotknął stopą „piekła”,
przemieszczając się na pole nr 9. z tego pola wskakujesz na
dwie nogi równocześnie na pola nr 7 i 8. Teraz na LN przeskakujesz na pole nr 6. Stad na pola 4 i 5, znowu na dwie nogi
równocześnie. Dalej skaczesz już tylko na LN, kolejno na pola
3, 2, 1 i „ziemia”

ścisła

Sprawdzenie obecności, stroju.

1. Uspokojenie organizmu: ćwiczenie rozciągające, ćwiczenia
oddechowe
2. Ocena i podsumowanie zajęć

zabawowo –
klasyczna,
naśladowcza
ścisła
zabawowo - klasyczna

N. nadzoruje poprawność wykonania
ćwiczeń.

przerywa grę ten
kto nadepnie na
linię, dotknie stopą
pola „piekło” lub
przy skakaniu na
jednej nodze podeprze się drugą
nogą. w następnej
kolejce zaczyna się
z miejsca, gdzie
popełniło się błąd
Ukończyłeś bezbłędnie – BRAWO!
Wygrałeś!!!
m. naśladowcza
N. omawia
zajęcia, uczniowie
wyrażają swoje
wrażenia, dzielą się
emocjami

Małgorzata Bieganowska – Szkoła Podstawowa w Starej Łomnicy
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Temat : Doskonalenie techniki jazdy na sankach na torze slalomowym
Cele: - Kształtowanie sprawności – głównie zwinności oraz hartowanie.
Zadania:
- Umiejętności: uczniowie będą umieć sprawnie jeździć slalomem na sankach.
- Psychomotoryka: rozwijanie siły i koordynacji ruchowej
- Wiadomości: uczniowie przyswoją sobie zasady bezpiecznej jazdy na sankach .
- Wychowawcze: uczniowie będą przestrzegać zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw na śniegu i zjazdów na sankach.
Miejsce : teren wokół szkoły, boisko szkolne
Czas : 45 min
Metoda : działania praktycznego; Słowna – objaśnienia, instruktaż ; Oglądowa – pokaz i obserwacja innych uczniów
Uczniowie : klasa III- dziewczęta i chłopcy, liczba - 12
Pomoce : sanki, kule śniegowe
lp

Zadania

1

Czynności
porządkowo- organizacyjne
Część wstępna –
rozgrzewka, przygotowanie organizmu
do zajęć ruchowych
na śniegu

2

3

4

Część główna

Część końcowa

Opis zadania/ćwiczenia

Powitanie, przygotowanie do zajęć- stroje odpowiednie do jazdy na
sankach; zbiórka, podanie tematu lekcji.
Zabawa bieżna „Hop na sanki”– 10 sanek ustawionych w dużym
okręgu ;, uczniowie biegają wokół sanek po całym boisku, na sygnał
siadają na sanki; odpada uczeń dla którego zabrakło sanek; w każdym
powtórzeniu usuwamy jedne sanki z boiska, Wygrywa uczeń, który
zostaje na boisku z jedna parą sanek .
Ćwiczenia mięśni brzucha- w leżeniu tyłem na sankach, skłon do
ugiętych nóg;
Ćwiczenia obręczy barkowej – w siadzie rozkrocznym na sankach, stopy
na ziemi, wymachy rąk oraz skręty tułowia
Ćwiczenia rozciągające- w leżeniu tyłem na sankach ręce wyciągnięte
w tył za głowę, nogi uniesione i wyciągnięte w przód nad sankami.
Przeskoki zawrotne przez sanki – sanki ustawione w okręgu, uczniowie
kolejno przeskakują przez sanki.
Ćwiczenia wyprostne i ćwiczenia oddechowe –uczniowie stoją obok
sanek, wspięcia na palcach, ręce w górze wdech, wydech z opadem rąk
Ćwiczenia w parach – wykonanie w parach kul śniegowych na terenie
wokół boiska; ustawianie kul w wyznaczonych miejscach na boisku .
Wyścigi z sankami . Dzieci ustawione w linii prostej przy krawędzi boiska,
na sygnał bieg z pustymi sankami do drugiej krawędzi boiska i powrót z
ominięciem przeszkody- śnieżnej kuli ;
Wyścigi par- dzieci ustawione na krawędzi boiska, jedno dziecko siedzi
na sankach, drugie trzyma sanki ; na sygnał bieg do przeciwległej
krawędzi boiska, zamiana ćwiczących i powrót do mety.
Zjazd sankami z górki przy boisku; dzieci kolejno zjeżdżają z górki,
wracają lewą stroną na szczyt górki.
Kto dalej dojedzie- zjazd z górki, zaznaczanie śladu na śniegu kulą
śniegową
Slalom – zjazd z górki na sankach slalomem miedzy 2 kulami
śniegowymi.
Slalom pomiędzy 3- 4 kulami śniegowymi
Sprawdzian – kto dokładniej i szybciej pokona slalomem trasę zjazdu.
Zabawa Lawina- marsz wokół boiska z sankami, na sygnał uczniowie
w parach opierają się o plecy kolegi przyjmują prawidłowa postawę.
Czynności porządkowe, ocena, pożegnanie
Ewaluacja w klasie – tarcza strzelecka

Czas/ ilość
powtórzeń
3 min.

10 min.

-7 x
7x
-7 x
- 1 kolejka
-3x
Łącznie 25
minut – każde
ćw. 3 min.
-3x
-2 x

-2–3x
-5x
-5x
-2–3x
5 minut
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Temat: Doskonalenie techniki jazdy na rowerze w terenie
Zadania:
 Umiejętności: uczniowie będą umieć sprawnie jechać rzędem w grupie.
 Psychomotoryka: wzmacnianie siły mięśni nóg, rozwijanie koordynacji ruchowej – głównie równowagi
 Wiadomości: przyswojenie przez uczniów wiadomości o zasadach bezpiecznego poruszania się rowerem na drodze.
 Wychowawcze: uczniowie będą stosować się do zasad bezpieczeństwa w jeździe na rowerze.
Metody: aktywnego działania; poglądowe (pokaz); słowne (Instruktaż bhp)
Miejsce: drogi bite i ścieżki, teren w pobliżu szkoły.
Czas: 60 min
Uczniowie kl. III, dziewczęta i chłopcy - 11 uczniów
Trasa: wokół łąk i pól w pobliżu szkoły długości około 1600 m
Organizacja: przygotowanie karty wycieczki; rodzic jako drugi opiekun; kaski dla uczestników wycieczki; apteczka;
opracowanie trasy i wyznaczenie miejsc postojowych; ustalenie sposobu komunikowania się na trasie.
Lp.

1

2

3

4



Przebieg zajęć/
miejsce
Czynności
porządkowoorganizacyjne; czas
– 3 minuty

Zadania do wykonania
Zbiórka, sprawdzenie stroju sportowego, kasków i sprzętu rowerowego uczniów. Przedstawienie tematu lekcji. Przedstawienie trasy rowerowej do pokonania; przedstawienie
sposobu komunikowania się na trasie.

Ćwiczenia ogólnorozwojowe- – „pajacyk” krokiem dostawnym wokół roweru (rower stoi
na „nóżce”)
Ćwiczenia rozciągające – skłony boczne.
Ćwiczenia nóg – uczniowie stoją przy rowerze trzymając ręce na kierownicy – wymachy
Rozgrzewka ; czas nóg w przód i w tył; przysiady przy rowerze,
Ćwiczenia stóp – uczniowie stoją przy rowerze trzymając ręce na kierownicy- wspięcia na
8 minut ; boisko
palce i opad na całą stopę.
szkolne
Ćwiczenia oddechowe- wdech, ręce w górę, wydech ze skłonem (rower stoi na „nóżce”)
Ćwiczenia bieżne- bieg po kask (kaski ustawione na ławce przy boisku) i powrót do roweru.
Marsz z rowerami, jeden za drugim prawą stroną ulicy ok. 50 m. Rodzic na początku, nauczyciel na końcu kolumny.
Ćwiczenia wspinania z rowerami – prowadzenie roweru polną ścieżką na wzniesienie ok.
80m, jeden za drugim (nachylenie stoku 45 stopni).
Ćwiczenia oddechowe- na wzniesieniu – wdech -ręce w górę, wydech- ręce w dół.( zwracanie uwagi na oddychanie przeponowe), jeżeli zajdzie potrzeba uzupełnianie płynów
w organizmie;
Określenie trasy rowerowej z wskazywaniem kierunków świata;
Ćwiczenia jazdy na rowerze jeden za drugim- jazda polną drogą o twardym podłożu po
„dość płaskim” terenie; zwracanie uwagi na zachowanie odstępów oraz spokojną jazdę na
rowerze, omijanie kamieni, wysepek trawy, (trasa ok. 700 m)
Część głównaĆwiczenia relaksacyjne i oddechowe-postój, dmuchanie „dmuchawców”, (rower stoi na
czas – 45 minut /
„nóżce”), słuchanie śpiewu ptaków i pasikoników, podziwianie piękna przyrody,
teren wokół łąk i pól
Przerwa na posiłek (5 min); Omówienie dalszej trasy, przypomnienie najważniejszych
w pobliżu szkoły.
przepisów drogowych dotyczących rowerzysty; sprawdzenie kasków na głowach dzieci;
przypomnienie stron ciała, lewa prawa;
Ćwiczenia jazdy rowerem po drodze asfaltowej ze zmianą lidera-( prosty odcinek drogi
asfaltowej mało używanej ok. 300 m), nauczyciel jedzie na początku, a rodzic na końcu
kolumny rowerowej; nauczyciel demonstruje w jaki sposób ma się odbywać zmiana lidera
(nauczyciel zwalnia jadąc ciągle po lewej stronie kolumny, aż znajdzie się na jej końcu) ;
uczniowie kolejno wykonują to ćwiczenie, aż nauczyciel znajdzie się na początku kolumny.
(3 powtórzenia);
Ćwiczenia jazdy rowerowej w parach – uczniowie dwójkami jadą obok siebie; zwracają
uwagę na odstępy i na ewentualny ruch uliczny. (trasa ok. 350 m); zwalnianie na zakrętach
; utrzymanie równego tempa jazdy.
Marsz z rowerami - przy drodze głównej zatrzymanie rowerów, prowadzenie rowerów
poboczem (ok. 50 m) na boisko na terenie szkoły.
Ćwiczenia uspokajające-„Szybujące ptaki” (marsz wokół boiska z naśladowaniem rękami
Część końcowa
spokojnych ruchów skrzydeł ptaków).
- 4 min
Zbiórka, ocena przebiegu zajęć i uczniów, przekazanie uwag i spostrzeżeń,
pożegnanie

Beata Janiczek – Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy
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1.Temat: Kształtowanie sprawności fizycznej i opanowanie umiejętności ruchowych związanych ze zdobywaniem określonych sprawności programu Spr.awny Dolnoślązaczek.
2. Cel zajęć: Rozwijanie i doskonalenie sprawności fizycznej uczniów oraz przygotowanie (fizyczne i mentalne) do opanowywania umiejętności ruchowych na odznakę: gimnastyk, piłkarz i tancerz.
3. Uczestnicy zajęć: uczniowie - 16 dziewcząt i chłopców kl. III
4. Miejsce zajęć: sala gimnastyczna SP nr 4 w Świdnicy
5. Przyrządy i przybory: ławeczki gimnastyczne, drabinki, gazety, piłki, magnetofon
6. Czas zajęć; 45 minut
Zadania lekcji:
Wychowawcze: rozwijanie u dzieci radosnego nastawienia do ruchu i chęci usprawniania się – dążenie do zdobycia odznaki Spr. Doln. oraz współdziałanie w małych grupach.
Psychomotoryka: rozwijanie i doskonalenie sprawności fizycznej poprzez ćw. z przyborem (gazetą) oraz na ławeczce
gimn. i drabinkach
Umiejętności: doskonalenie techniki podań, chwytów i rzutów piłką - rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności ilustrowania ruchem muzyki.
Przebieg lekcji:
Część wstępna:
1.Czynności organizacyjno – porządkowe
2. Marsz wokół sali – pobranie przyborów - gazet
3. Zabawa: „Kto szybciej dookoła” - ustawione w obwodzie koła w siadzie skrzyżnym, przed każdym uczniem gazeta. Na
sygnał ćwiczący obiegają gazet, o czym siadają skrzyżnie i unoszą gazetę (na wyprostowanych rr) nad głowę.
4. w postawie - gazeta na głowie – poruszanie się w sposób, który pozwoli utrzymać gazetę.
5. Postawa w rozkroku- opad tułowia w przód i przesuwanie gazety między stopami w przód i tył oraz po ósemce.
6. w postawie - gazeta na podłożu- przeskoki bokiem przez gazetę w prawo i lewo.
7. w postawie - gazeta włożona między kolana – „skoki kangura”
8. w leżeniu tyłem - gazeta między stopami – przeniesienie nóg za głowę i przekazywanie – gazety do rąk
9. w leżeniu przodem - ugniatanie gazety w kulkę, podrzuty i chwyty kulki
10. w siadzie skrzyżnym – kulka z gazety trzymana oburącz- przejście do „ukłonu japońskiego”.
11. w postawie - rzuty i chwyty gazetowej kuli (utrudnienia: klaśnięcia dłoni przed sobą i za sobą)
Część główna:
Uwaga: Każdy ćwiczący może wykonać trzy, próby aby sprawdzić w jakim stopniu opanował określoną czynność.
Ćwiczenia przygotowawcze do zdobycia sprawności:
A. GIMNASTYK
1. Przejścia po belce odwróconej ławeczki na czworakach.
2.. Wejście po ławeczce ustawionej skośnie przy drabinkach
3. Podciąganie się ślizgiem na ławeczce ustawionej pod kątem przy drabinkach
4. Przejście po drabinkach przodem – na stopach trzymając się szczebli.
5. Przejście po drabince na rękach w zwisie przodem.
B. PIŁKARZ
- w ustawieniu w dwóch rzędach – ćwiczenia w parach:
1. Podanie piłki oburącz sprzed klatki piersiowej.
2. Wykonanie 10 podań piłki w parach - tak aby nie upadła na podłoże.
3. Kozłowanie piłki slalomem między dwoma pachołkami.
4. Rzuty do celu
C. TANCERZ
- Spontaniczny taniec przy muzyce
Część końcowa:
1. Ćwiczenia uspokajające
- „Leżymy pod drzewem- spadający listek utrzymujemy jak najdłużej wydmuchując powietrze”.
- w siadzie klęcznym – naśladowanie ruchu skrzydeł ptaków.
Omówienie lekcji, słowna ocena i pożegnanie grupy.



Dorota Mielczarek – Szkoła Podstawowa nr 30 w Wałbrzychu
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Temat: Doskonalenie umiejętności skoków i wieloskoków – nauka zabawy „Szczur”
Zadania lekcji:
- Umiejętności: uczeń będzie umiał zorganizować i przeprowadzić zabawę skoczną „Szczur”
- Psychomotoryka: wzmocnienie siły mięśni nóg oraz doskonalenie koordynacji ruchowej
- Wiadomości – uczeń opisuje przepisy zabawy „Szczur”
- Wychowawcze: uczeń cieszy się ze wspólnej zabawy - bierze udział w zabawach i grach ruchowych.
- Pomoce: piłki, kręgle, skakanki, szarfy, kółka lub duże szarfy.
Przebieg zajęć
1. Część wstępna
Zbiórka, powitanie, sprawdzenie gotowości do ćwiczeń. Zapoznanie dzieci z zadaniami lekcji.
Pojęcia: sprawność fizyczna oraz wieloskoki.
2. Zabawa orientacyjno – porządkowa – „Reagowanie na sygnały”
Lekki bieg dookoła boiska i reagowanie na sygnały: – 1 gwizdek – stanie na prawej nodze, na lewej nodze; 2 gwizdki
przysiad podparty.
3. Ćwiczenia kształtujące
a) ćwiczenia ramion:
- ramiona na wysokości głowy – naśladując chwyt płótna – energicznym „rozrywamy” je (ramiona w bok),
- postawa w małym rozkroku – ramiona w przód, wymach łukiem w tył do klaśnięcia nad głową,
b) ćwiczenia tułowia:
- w leżeniu przodem z piłeczką w rękach przed sobą – podrzuty i chwyty piłeczki
- w klęku podpartym –marsz rękami po podłodze w lewo i w prawo (ze skrętami tułowia i bez ruszania nóg z miejsca)
- w siadzie klęcznym z ramionami w dół – skłony boczne tułowia – „dzwon”,
- w siadzie rozkrocznym – spokojne i skłony w przód z dalekim dotknięciem podłogi
* Przygotowanie pomocy do realizacji zadań. Podział grupy na trzy zastępy.
4. Zabawa bieżna – „Slalom”
Przed każdym zespołem ustawiamy po trzy kręgle w odległości około 2 m od linii startu i między kręglami. Na sygnał
prowadzącego pierwsi z zespołów rozpoczynają bieg slalomem między kręglami tam i z powrotem; następnie biegnie
kolejny z zastępu.
5. Zabawa rzutna – „Rzut piłką do koła”
Przeskoki jednonóż (z nogi na nogę) przez rozłożone szarfy. Zatrzymanie się na linii rzutu i stąd trafianie w koło piłką
z odległości około 5 – 7 m . Dalej bieg po piłkę i przekazanie jej kolejnemu z zastępu.
6. Zabawa skoczna – „Wieloskoki”
Na sygnał prowadzącego pierwsi z rzędów wykonują wieloskoki przez rozłożone szarfy. Po okrążeniu stojących na końcu
kręgli wracają biegiem do swych rzędów, co jest sygnałem do rozpoczęcia biegu przez kolejnego z zastępu.
7. Zabawa z mocowaniem - „Ryby w sieci”
Cały zespół dzielimy na dwie grupy. Jedna grupa wiąże koło – „sieć”, druga grupa –„ryby” stoi w kole. Ryby starają się
wydostać z sieci i to w najrozmaitszy sposób. Następnie następuje zmiana ról. Wygrywa zespół, w którym więcej ryb
wydostało się z sieci.
8. Gra bieżna – „Wyścigi numerów”
Ćwiczący siedzą (gdy brak odpowiednich warunków stoją) w rzędach ułożonych promieniście na obwodzie koła. Każdy
rząd odlicza do sześciu (lub do tylu ile jest osób w zastępie) i każdy zapamiętuje swój numer. Wywołany numer wstaje
i obiega koło po stronie zewnętrznej. Zwycięża ten, kto pierwszy usiądzie (stanie) na swoim miejscu.
9. Zabawa skoczna –„Szczur”
Ćwiczący ustawieni na obwodzie koła, w środku stoi prowadzący, który jako pierwszy wprowadza skakankę w ruch tak by
„szczur” przebiegał pod nogami uczestników zabawy. Podział na dwa zespoły i dalej zabawę prowadzą sami uczniowie.
w momencie zbliżania się „szczura” do nóg, ćwiczący wyskakuje w górę celem uniknięcia trafienia. Dotknięty przez „szczura” zmienia kręcącego.



10. Zabawa z mocowaniem – „Kałuża”
Dwa zespoły wirują po obwodzie koła (w prawo lub w lewo) tak, aby go nie przekroczyć, przy czym uczestnicy usiłują
nawzajem wciągnąć się do „kałuży” (wewnątrz koła); wciągnięty otrzymuje punkt karny lub wypada z gry. Wygrywa
ten, kto nie da się wciągnąć do „kałuży”.
11. Zabawa uspakajająca - „ Dzień dobry”
Uczniowie siedzą na obwodzie koła. Wyznaczony uczeń odwrócony tyłem do pozostałych ma zgadnąć kto zawołał „dzień
dobry”; o ile zgadnie, to wskazany uczeń idzie na miejsce poprzednika.
12. Zakończenie lekcji.
W siadzie – omówienie zajęć, podkreślenie poprawności wykonań i ewentualnych błędów w czasie zabaw i gier. Przypomnienie przepisów zabawy „Szczur” oraz pojęcia sprawność fizyczna i siła, oraz zasad bezpieczeństwa szczególnie przy
wykonywaniu skoków i wieloskoków.
Sprawdzenie, czy dzieci nauczyły się jak zorganizować i przeprowadzić zabawę „Szczur”
Pożegnanie.
Piśmiennictwo: R. Trześniowski „Gry i zabawy ruchowe”, wyd. Sport i Turystyka. Z. Stawczyk „Gry i zabawy lekkoatletyczne”, Skrypt AWF Poznań



Dorota Skowron – Szkoła Podstawowa nr 15 w Jeleniej Górze
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Temat (Cel główny): Mini piłka ręczna - nauka kozłowania prawą i lewą ręką.
Zadania:
Umiejętności: Uczeń potrafi kozłować piłkę prawą i lewą ręką .
Wiadomości: Uczeń zna przynajmniej cztery gry zespołowe i potrafi rozróżnić piłki do tych gier.
Psychomotoryka: Kształtowanie koordynacji ruchowej - zwinności i zręczności.
Wychowawcze: Ze zdobytych na lekcji umiejętności uczniowie będą korzystać w czasie wolnym po zajęciach szkolnych.
Miejsce ćwiczeń: Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 15.
Przybory: Piłki ręczne 16 szt. i po jednaj piłce do koszykówki ,siatkówki, piłki nożnej, rugby, znaczniki ,pachołki, szarfy.

Czas
I lczba
powtórz.

Punkt toku
Lp.

Nazwa i opis ćwiczenia, zabaw, gier.

1. Czynności
organizacyjnoporządkowe
2.Część wstępna

Zbiórka, powitanie, przedstawienie tematu (celu głównego) zajęć. 3min.
Pokazanie różnych piłek –rozmowa która do jakich gier zespołowych służą .
Zabawa orientacyjno-porządkowa „zbiórka w szeregu” -ćwiczący 14min.
na wyznaczonym terenie poruszają się w truchcie na sygnał (gwizdek ,klaśnięcie) i komendę ustawiają się w szeregu
-dwa razy wg wzrostu dziewczynki –chłopcy,
-dwa razy wg wzrostu chłopcy –dziewczynki.
Rozgrzewka z piłkami: ćwiczący idąc „gęsiego” pobierają kolejno powtórz
piłki ręczne(jedna dla każdego )
minim. 8 x
Przechodzą do marszu po obwodzie sali. Piłka trzymana oburącz:
- wznosy RR przodem w górę,
- krążenia przed sobą oburącz w P. stronę,
- krążenia przed sobą oburącz w L. stronę,
- piłka trzymana pod L. pachą –krążenie do przodu P.R.
- piłka pod P. pachą –krążenie do przodu L.R.
- krok dostawny w P. stronę, piłka trzymana nad głową
- krok dostawny w L. stronę, piłka przed sobą
- marsz toczenie piłki z P. strony
- marsz toczenie piłki z L. strony
Ustawienie w„rozsypce”- twarzą do prowadzącego.
- p.w. postawa w lekkim rozkroku, piłka leży na dłoniach, RR. wyprostowane w przód ,odmachy RR. w bok z przekazaniem piłki
z przodu.
- p.w. postawa w lekkim rozkroku, podrzut piłki lekko do góry jedno krążenie RR oburącz w tyłu i chwyt piłki oburącz z przodu.
- p.w. postawa w lekkim rozkroku- piłka na parkiecie, toczona po
ósemce między stopami w P. i L. stronę,
- p.w. wypad w bok ,piłka przy nodze ugiętej w stawie kolanowymprzenoszenie ciężaru ciała z N. na N. i jednoczesne przetaczanie
piłki od stopy do stopy,
- p.w.-siad prosty rozkroczny- piłka trzymana oburącz, skłony tułowia do P.N. i L.N.
- p.w. siad prosty, piłka z P. strony-przejście do siadu równoważnego i przetoczenie piłki pod nogami.
- p.w. siad skulny - piłka trzymana oburącz, przejście do leżenia tyłem i powrót do pozycji wyjściowej (skłony tułowia)
- p.w. leżenie przodem ,toczenie piłki po obwodzie koła od P.R. do
L.R. przez pośladki bokiem w górę
- siad skrzyżny – skłony głowy w przód, w tył, na boki, następnie
krążenia nadgarstków.



Uwagi
organizacyjno
-metodyczne
Zbiórka w szeregu

Metoda zabawowa-ścisła

Metoda ścisła

X X
X
X

X
X
X

X
X X
N

X X X X X
X X X X X
X X X X
N

3.Część główna

A.
14 min.
Pokaz (przez nauczyciela) prawidłowego kozłowania
Ćwiczący wykonują:
- kozłowanie w miejscu P.R. i L.R.,
- kozłowanie dookoła własnej osi w P. i L. stronę na zmianę
- kozłowanie z przejściem do przysiadu ,
- kozłowanie z przejściem do klęku prostego
- kozłowanie w marszu na określonym terenie(ograniczenie miejsca kozłowania )
- Zabawa w kolory z kozłowaniem piłki –prowadzący unosi do góry
ringo (szarfę lut kartkę kolorowego papieru) w różnej kolejności
i w różnych odstępach czasowych.
czerwony kolor: kozłowanie w miejscu
żółty kolor: kozłowanie w marszu
zielony: poruszanie się w biegu z kozłowaniem piłki.

B. Podział ćwiczących na zespoły (4x4)
6 min
Wyścigi rzędów: „tam i z powrotem”
Kto szybciej i dokładniej:
-kozłowanie dowolną R. do pachołka powrót biegiem piłka trzymana oburącz ,
-kozłowanie P.R. do pachołka powrót biegiem, piłka trzymana
oburącz,
-kozłowanie do ringa L.R. ,zostawienie piłki na ringo na czworaka
obejście pachołka, zabranie piłki ,powrót biegiem, piłka trzymana
oburącz,
- kozłowanie piłki dowolną r. po slalomie powrót na wprost ,piłka
trzymana oburącz
- podsumowanie zabawy
-zebranie przyborów przez ćwiczących.
4.Część końcowa - Wspięcia na palcach i rozluźnienie całego ciała (nadgarstki ,łok- 8min.
cie, głowa, tułów, kolana),
- Elongacja kręgosłupa w pozycji siadu skrzyżnego
- p.w. siad skrzyżny„odkręcanie żaróweczek” -ćwiczenia rozluźniające RR.
- p.w. siad prosty podparty z tyłu –napinanie mm NN.-palce na siebie –palce w dół.
Zabawa uspakajająca ” Minutka”. Ćwiczący: w luźnym siadzie rozkrocznym z zamkniętymi oczami. Prowadzący podaje komendę
start i odlicza czas upływu 1 minuty. Kto uzna, że minuta minęła
„budzi się” do siadu prostego podpartego; wygrywa ten kto „obudził się” najbliżej jednej minuty.
Zakończenie
- Podsumowanie lekcji ,sprawdzenie czy ćwiczący potrafią rozróżlekcji
nić podstawowe piłki do gier sportowych. Przypomnienie techniki kozłowania. Zakończenie lekcji, pożegnanie i wyjście z sali.

Metoda ścisłonaśladowcza

Metoda
zabawowa

Metoda zabawowa-ścisła
Za każdym razem
pokaz - próba- wyścig.
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
N

l
l
l
l

X X X X X
X X X X X
X X X X X
N

Zbiórka w szeregu
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1. Temat lekcji: Zabawy oswajające z wodą.
2. Cel lekcji: „Oswojenie ze środowiskiem wodnym”.
3. Uczniowie kl. II - w liczbie 8
4. Miejsce: Pływalnia
5. Przybory: piłeczki, „makarony”, koła
6. Czas: 45 min
Tok lekcji
Zadania szczegółowe
I CZĘŚĆ WSTĘPNA
1. Czynności organi- 1. Zbiórka
zacyjne.
2. Powitanie
3. Podanie tematu i zadań lekcji.

Czas
10’

2. Ćwiczenia wstępne Uczniowie stają wzdłuż krawędzi basenu, nauczyciel prowadzi „rozgrzewkę.”
Ćwiczenia:
1. W siadzie na krawędź basenu „rowerek” nogami w wodzie
2. W postawie plecami do brzegu - unoszenie na przemian nóg.
3. „Czapla” - brodzenie” w wodzie unosząc wysoko kolana i obserwując dno.
4. Przysiady w wodzie, w postawie przodem do brzegu basenu.
5. W przysiadzie dmuchanie na powierzchnię wody
6. To samo ćwiczenie, lecz z wydychaniem powietrze do wody.
II CZĘŚĆ GŁÓWNA

III CZĘŚĆ KOŃCOWA
1.Uspokojenie organizmu.
2. Czynności
organizacyjnoporządkowe.



Uwagi
Szereg, sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć.
Przypomnienie
zasad bezpiecz
eństwa w czasie
zajęć na basenie. Wejście do
wody.

Zabawy w wodzie:
1. „Brodzenie” w wodzie z wysokim unoszeniem kolana i zagarnianiem wody rękami
2. „Marsz w wodzie”- ćwiczący maszerują naśladując na hasło nauczyciela różne ruchy: słoń, piłkarz, lokomotywa, żabka, czapla,
siedmiomilowe buty.
3. „Motorówki i żaglówki” ćwiczący na hasło „żaglówki” biegają
w wodzie z uniesionymi rękami, na hasło „motorówki” biegają pochyleni w wodzie z rękami przed sobą
4. „Pociąg” - ćwiczący łapią się za barki i poruszają się w różnych
kierunkach, na hasło „pociąg przyspiesza” przyspieszają nie
30’
rozłączając się
5. „Baraszkujące niedźwiadki” ćwiczący uderzają dłońmi w wodę
wzajemnie się ochlapując.
6. „Deszcz” ćwiczący stają w 2 szeregach naprzeciw siebie i ochlapują się nawzajem, nie wolno się zasłaniać lub odwracać
7. „Odważni wojownicy” jeden ćwiczący stoi wyprostowany,
ma otwarte oczy, a pozostali chlapią na niego wodą.
8. „Szalone koło” ćwiczący trzymają się za ręce w kole, biegną w jednym kierunku, a na sygnał zmieniają kierunek biegu
9. „Ryby w sieci” ćwiczący tworzą koło, w środku jest 3-4 uczniów,
którzy próbują się wydostać z„sieci”
10. „Helikopter” prowadzący stoi w środku koła i zatacza piłką koła
nad głowami ćwiczących, a oni broniąc się przed upolowaniem
chowają się pod wodę
1. Wydechy do wody przy krawędzi basenu.
2. Wyjście z wody.
3. Zbiórka.
4. Słowna ocena pracy uczniów.
5. Pożegnanie.

5’

W szeregu uczniowie wypowiadają się
na temat zajęć,
zabaw, własnych
osiągnięć

Izabela Dorużyńska – Szkoła Podstawowa nr 12 w Lubinie
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Cel: Popularyzacja gimnastyki i tańca wśród uczniów oraz zdrowego współzawodnictwa sportowego.
Termin i miejsce: Kwiecień 2012 r. godzina 12.00 - sala gimnastyczna .
Organizator: nauczyciele klas III.
Program zawodów:
1. Układy taneczno-gimnastyczne (show dance).
2. Układy gimnastyczne.
Nagrody: Pierwsze trzy miejsca: sprzęt sportowy, dyplom dla wszystkich uczestników.
Zgłoszenia: Do 25 marca 2012r. z podaniem rodzaju współzawodnictwa.
1. Układy taneczno - gimnastyczne
Zawodnicy:
1. Formacja taneczna liczy do 6 zawodników – zarówno dziewcząt jaki chłopców.
2. Zawodnik podczas jednego turnieju może być uczestnikiem tylko jednej formacji.
3. Kategorie wiekowe: zawody rozgrywane są w jednej kategorii wiekowej; 9-10 lat
Techniki taneczne:
Zawodnicy mogą wykonywać każdą z technik tanecznych np. : taniec towarzyski, Disco Dance, Freestyle, Hip- Hop, Jazz
- Dance, Break - Dance, Boogie - woogie, Mambo, Lambada, tańce ludowe i narodowe, Electric- boogie, oraz inne nie wymienione w wykazie - we własnej interpretacji.

2TG\GPVCELCKQTICPK\CELCY[UVõRW
Podczas występu zabrania się:
– wykorzystywania scenografii
– wykorzystywania osób trzecich do wnoszenia i wynoszenia rekwizytów,
– używania rekwizytów mogących stwarzać zagrożenie dla zawodników lub innych osób,
– używania płynów i innych akcesoriów brudzących i niszczących podłogę, bądź inne części sali oraz jej wyposażenia.
Podczas występu zawodnicy mogą poruszać się tylko po wyznaczonej przez organizatora przestrzeni do tańca i używać
rekwizytów oraz tego w co są ubrani.
– Po zakończeniu prezentacji formacje zobowiązane są do wyniesienia rekwizytów i części ubioru z parkietu.
– O wszystkich sprawach dotyczących ubioru (lub jego braku, np.: obuwie),zawodników a mających wpływ na bezpieczeństwo decyduje sędzia zawodów.
Nagrania muzyczne:
1. Formacje wykonują swoje prezentacje do dostarczonych nagrań. Nagrania powinny być przekazane organizatorowi
zawodów przy odbiorze numerów startowych.
2. Czas prezentacji – od 2 min. 30 sek. do 4 min.
3. Nagranie przekazane organizatorowi zawodów musi zawierać następujące informacje:
– numer startowy
– tytuł prezentacji
– sposób rozpoczęcia i zakończenia prezentacji
– czas trwania nagrania
4. Nagranie nie może być przerwane przez osobę odpowiedzialną za realizację dźwięku przed upływem czasu 4 minut.
5. Nagrania mogą zawierać elementy ciszy/pauzy.
6. Ponowne rozpoczęcie prezentacji możliwe jest gdy:
- nagranie zostało przerwane z przyczyn technicznych niezależnych od organizatora
7. Wszystkie nagrania powinny być przygotowane na płytach CD z zaleceniem aby każde nagranie było na oddzielnej
płycie CD.
8. Należy posiadać zapasowe kopie nagrań.
9. Nagrania powinny być sprawdzone przez organizatora. Wszelkie niejasności powinien wyjaśniać przedstawiciel Klubu
na zawodach.
2. Układy gimnastyczne
Zawodnicy:
- w układach gimnastycznych startować może 1 lub 2 zawodników; zarówno dziewczynek jak i chłopców
- kategorie wiekowe: zawody rozgrywane są w jednej kategorii wiekowej – 9-10 lat
Konkurencje:
1. Układ akrobatyczny na ścieżce powinien składać się z minimum 4-ch elementów: - przewrotów w przód, przewrotów



w tył – zwykłych i do rozkroku, przerzutu bokiem, wagi, mostka, półszpagatu (ewent. szpagatu), stania na głowie + np.
podskoki z obrotami.
2. Układ na równoważni – belce odwróconej ławeczki – powinien zawierać minimum 4. elementy: przejścia krokiem
dostawnym (polki), „krokiem bociana”, z akcentowaniem palcami stopy, (w w/w krokach odpowiednia układ rąk – np.
w bok, na biodra, wymachy), proste podskoki – w miejscu lub w ruchu - z nogi na nogę, obrotu na dwóch lub jednej
nodze, pozy statyczne: wypady, klęki, wagi; układ powinien być zakończony zaznaczonym zeskokiem.
3. Układ na drążku: zestaw dla kl. III z Przewodnika i Sprawny Dolnoślązaczek s. 13
- w razie braku drążka – zestaw ćwiczeń na drabinkach dla kl. III z w/w Przewodnika i s. 13
Zasady sędziowania i kryteria oceniania:
1. Skład sędziowski liczy trzy osoby - decydujący głos ma przewodniczący .
2. Oceniane będą :
– poprawność wykonanych elementów (0-3),
– liczba wykonanych elementów w układzie (0-3),
– ogólne wrażenie (0-3)
Maksymalnie można uzyskać 9 punktów.
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Do napisania projektu skłoniła mnie obserwacja narastającego problemu coraz większej ilości dzieci w wieku wczesnoszkolnym, u których w dużym odsetku stwierdza się wadę postawy - płaskostopie. Wymieniona wada potęguje się jeszcze
na skutek ograniczenia aktywności ruchowej- siedzącego trybu życia. Ruch odpowiednio dobrany pod względem charakteru wady pomoże korygować ją wzmacniając układ ruchowy. Liczne badania dowodzą, iż aktywność ruchowa wywiera
korzystny wpływ na szereg właściwości nie tylko fizjologicznych ale i odpornościowych, a także na prawidłowy przebieg
szeregu procesów metabolicznych. Wpływa ona na mineralizację kośćca, powoduje zwiększenie masy aktywnych tkanek
ustroju, zmniejszenie się tkanki tłuszczowej, co ma wpływ na profilaktykę otyłości.
W swojej pracy skupiam się w szczególności na przeciwdziałaniu płaskostopiu i jego korygowaniu, a także na wzmacnianiu gorsetu mięśniowego pomagającego kształtować nawyk prawidłowej postawy i korektę wad.
Uwaga: Odsyłam do literatury m.in.: T. Kasperczyk, Wady postawy ciała. Diagnostyka i leczenie., Kraków 1994, M. Kutzner-Kozińska Korekcja wad postawy. WSiP, Warszawa 1981 i inne, z których można łatwo skorzystać m.in. w Internecie)

Cel projektu
z zwiększenie świadomości dzieci o zagrożeniach płynących z wadliwej postawy ciała oraz kształtowanie prawidłowych
nawyków w obszarze sylwetki ucznia,
z kształtowanie prozdrowotnego stylu życia.
z zapobieganie i korekta wad .
Ewaluacja
Dokonując ewaluacji wykonany zostanie test początkowy i końcowy polegający na odbiciu stopy dziecka. Testy zostaną
porównane i na ich podstawie wnioskować będzie można o skuteczności projektu.
Niezbędne przybory i przyrządy:
z piłki różnej wielkości, gumowe i skórzane;
z woreczki wypełnione grochem,
z szarfy kolorowe,
z laski gimnastyczne,
z małe kocyki
z linka (sznur) długości 2—3 m,
z kręgle,
z piłki gimnastyczne z uchwytami
z drobne pomoce, jak: różnego kształtu i wielkości klocki, kamyki, kasztany, szmatki, kawałki sznurka, tasiemki, kulki
z waty, ołówki drewniane, gumki, kółeczka wycięte z kartonu itp.
z ławeczki gimnastyczne.

<'56#9;æ9+%<'ü
Zestawy ćwiczeń ułożone są na jedną jednostkę lekcyjną, bądź fragment zajęć. C zas trwania poszczególnych zadań
dostosowany do indywidualnych możliwości dziecka. Ćwiczenia wzbogacane są i przeplatane grami i zabawami, które
wprowadzają radosny nastrój, dobre samopoczucie i przyczyniają się do tego, aby dzieci z chęcią uczestniczyły w zajęciach.
W opisie ćwiczeń zastosowałam formę instrukcji skierowanej do ćwiczącego, co moim zdaniem, może być pomocne zarówno dla prowadzącego zajęcia korekcyjne, jak też dla dziecka (a także dla rodzica) – jako swoisty samouczek.
(Przykładowa literatura: R. Trześniowski Gry i zabawy ruchowe, 1989 wyd. IX oraz wcześniejsze i następne).
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A. Rozgrzewka 3-5 min
tCFSFLvTBNPMPUZwEXPKFE[JFDJP[OBD[POZDIT[BSGBNJTUBSBTJǗEPULOǌǎQP[PTUBZDIVD[FTUOJLØX[BCBXZ E[JFDLPLMFQnięte staje w rozkroku z rękoma założonymi w bok, aby uratować dziecko stojące trzeba przejść pod jego nogami. Zwycięży ta dwójka dzieci, która unieruchomi wszystkich uczestników zabawy;
tǎXJD[FOJBLT[UBUVKǌDFNBST[QPPCXPE[JFLPBOBQBMDBDIJQJǗUBDI XMFȈFOJVUZFNX[OPTZJPQVTUZOOQSBXFKJMFXFK 
w siadzie płaskim ruchy stopy w górę i w dół, przesuwanie palcami stopy jednej nogi po drugiej do wysokości kolana i na
zmianę;
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nóg- ręce podtrzymują laskę.
B. Ćwiczenia właściwe
Ćwiczenie 1. Usiądź na rozpostartym na podłodze kocyku. Palcami stopy chwyć leżącą chusteczkę lub wstążkę i połóż się
na plecach. Nie puszczając chusteczki, unieś wysoko nogę i machaj nią jak chorągiewką.
Ćwiczenie 2. w siadzie płaskim podpartym, ujmij piłkę stopami jak rękoma i przechylając się do tyłu staraj się unieść piłkę
jak najwyżej. Licz głośno, sprawdzając, jak długo potrafisz utrzymać ją w górze.
Ćwiczenie 3. Usiądź na kocyku i chwyć rękoma jedną nogę w pobliżu stopy tak, aby podeszwa była zwrócona do środka
i aby można było się w niej „przeglądać” (kostka wewnętrzna ma być „schowana”).
Ćwiczenie 4. Usiądź na stołku lub na kocyku. Chwyć palcami stopy lub obu stopami leżący woreczek (piłeczkę) i staraj się
go wrzucić do koła (zaznaczonego np. szarfą na podłodze), pudełka lub koszyczka.
Ćwiczenie 5. Usiądź na złożonym w kostkę kocyku i ręce oprzyj z tyłu. Chwyć piłkę stopami tak, aby wszystkie palce ją
obejmowały, ugnij uniesione nogi w biodrach i w kolanach.
Nie puszczając piłki obracaj się dookoła siebie (kręć się w kółko). Pomagaj sobie przy tym odpychając się rękoma od
podłogi.
Ćwiczenie 6. Usiądź na krzesełku, chwyć palcami stopy, leżący na podłodze woreczek i staraj się go położyć na kolanie
nogi przeciwnej.
Ćwiczenie 7. Chwyć mały woreczek palcami stopy, połóż się na plecach i staraj się go przerzucić za siebie.
Ćwiczenie 8.Usiądź na złożonym w kostkę kocyku lub na niskim stołeczku. Ustaw laskę — kij prosto (pionowo). Przytrzymaj ją mocno rękoma. Spróbuj teraz wspinać się po niej stopami.
Ćwiczenie 9 .. Usiądź na krzesełku (taborecie), zachowując wyprostowaną pozycję siedzącą. Nogi złącz razem, stopy trzymaj równo.
Ćwiczenie 10 . Połóż się na plecach na uprzednio rozłożonym kocyku, rękoma przytrzymaj się odpowiedniego mebla
(chwyć np. spód szafy). Nogi ugnij, kolana mocno rozchyl, tak aby podeszwy stóp „patrzyły” na siebie.
Ćwiczenie 11 . Połóż się na plecach, na rozłożonym kocu. Nogi unieś i rozchyl kolana, a stopy zwróć do siebie tak, aby
powstało „okienko”. Kołysząc się w różne strony i zmieniając stale pozycje, cały czas patrz przez to okienko i mów głośno,
co widzisz.
Ćwiczenie 12 . Usiądź na stołeczku (krześle) z piłką między stopami. Kolana rozchyl na boki. Na sygnał (np. klaśnięcie)
unieś nogi do góry, ciągle trzymając silnie piłkę.
Ćwiczenie 13 . Usiądź na krześle lub taborecie, trzymaj się z boków rękami. Połóż przed sobą woreczek z grochem i na nim
ułóż piłkę, aby pewnie ,,stała”. Chwyć palcami stopy leżące na podłodze małe pudełko i staraj się je umieścić na „wierzchołku” piłki tak, aby z niej nie spadło.
Ćwiczenie 14 . z piłką trzymaną między stopami przesuwaj się wolno do przodu bardzo drobnymi kroczkami. Staraj się nie
odrywać stóp od podłogi, a palce nóg zwróć w jej kierunku.
Ćwiczenie 15. Rozciągnij linkę czy skakankę. Spróbuj teraz poruszać się wolno po tej „linie” do przodu (potem do tyłu) jak
artyści cyrkowi, stawiając stopę za stopą. Ćwiczenie 16. Chwyć palcami obu stóp po jednym kamyczku (kuleczka z waty,
kasztan). Nie wypuszczając trzymanych przedmiotów przejdź kilkanaście kroków do przodu.
Przerwij na chwilę ćwiczenie i połóż się na brzuchu. Dłonie złóż jak przysłonę przed oczami i unieś nieco klatkę piersiową;
teraz odwracaj się w lewo i w prawo, podobnie jak harcerz czatujący za krzakami. Następnie wróć do ćwiczenia jak na
początku, poruszając się tym razem w różnych kierunkach (dookoła stołu, tyłem, bokiem).
z Na zakończenie; w postawie wznieś ramiona w górę z wykonaniem głębokiego wdechu, następnie opuść ramiona
w dół z lekkim zgarbieniem i wydechem – wykonaj to 3 razy;
z stojąc w małym rozkroku wznieś ramiona w górę i poprzeciągaj ze wspięciem na palce – opuść ramiona i powtórz
ćwiczenie 2-3 razy.
z zbiórka – omówienie i podsumowanie zajęć przekazanie zaleceń do ćwiczenia indywidualnie w domu.

<GUVCYçYKE\GýPT
Ćwiczenia stóp ze współćwiczącym
A. Rozgrzewka 3-5 min
z zabawa „wagoniki” - dziecko w siadzie klęcznym na kocyku, współćwiczący ciągnie je za pomocą szarfy,
z tǎXJD[FOJBLT[UBUVKǌDFXEXØKLBDIQS[ZTJBEZ[DIXZUFN[BSǗDF QS[ZTJBEUZFNEPTJFCJF[FTQMFDJPOZNJSǗLPNB
* w postawie tyłem do siebie w rozkroku i chwytem za dłonie - skłony w bok; * siedząc naprzeciwko siebie w rozkroku
toczenie piłeczki ping-pongowej stopami; * w siadzie płaskim rozkrocznym, z chwytem za dłonie – skłony w przód
i w tył;„rowerek” w parach – w leżeniu tyłem na plecach ze wzajemnym oparciem stóp; * w leżeniu przodem w odległości około 1-2 m - dmuchanie piłeczki ustami do siebie.
B. Ćwiczenia właściwe
Ćwiczenia w dwójkach



Ćwiczenie 1. Usiądźcie naprzeciwko siebie w odległości od 1,5 do 2 m na uprzednio przygotowanych kocykach. Jedno
z was niech się oprze na przedramionach, podpierając dłońmi biodra, a drugie niech usiądzie w siadzie skrzyżnym (po tu-

recku). Teraz należy chwycić obiema nogami piłkę i rzucić drugiemu, który przejmuje ją rękoma i odrzuca - piłka wędruje
od jednego do drugiego.
Ćwiczenie 2. Usiądźcie na kocykach naprzeciwko siebie. Niech każdy oprze szeroko ręce z tyłu, za plecami lub podeprze
dłońmi biodra. Jedno z was chwyta piłkę stopami i po wykonaniu z nią pełnego obrotu wokół siebie oddaje drugiemu.
Ćwiczenie 3. Usiądźcie na kocykach twarzami do siebie w odległości od l do 2 metrów. Rozdziela was krzesło lub taboret.
Rzucajcie kolejno piłkę stopami do „bramki” (krzesło). Piłkę należy obejmować częściami podeszwowymi stóp.
Ćwiczenie 4. Usiądź na kocyku, ugnij mocno nogi i chwyć piłkę podeszwami stóp. Skul się nieco, przyciągając brodę do
szyi i wolno przewróć się na plecy; następnie przejdź do siadu i jednocześnie rzuć piłkę stopami do osoby, z którą ćwiczysz.
Ćwiczenie 5. Usiądźcie jedno za drugim na odległość mniej więcej wyprostowanych przed siebie nóg; pierwsze zwrócone
plecami do drugiego Pierwszy ćwiczący chwyta podeszwami stóp piłkę i kładzie się na plecach, przenosząc jednocześnie
nogi wraz z piłką do tyłu (nad głowę), a współćwiczący zabiera mu ją rękoma.
Ćwiczenie 6. Usiądźcie w pewnej odległości od siebie. Jedno z was kładzie się na plecach tyłem do drugiego i obejmując
piłkę podeszwami stóp unosi ugięte nogi w górę oraz stara się przerzucić piłkę w tył za siebie.
Ćwiczenie 7. Uklęknij na złożonym w kostkę kocyku i przytrzymaj rękoma leżącą na podłodze piłkę. Twój partner siada
naprzeciw, twarzą do ciebie i za pomocą stóp próbuje przeciągnąć piłkę do siebie.
Ćwiczenie 8. Usiądźcie na stołkach (krzesłach) naprzeciwko siebie i chwyćcie rękoma za brzeg siedzenia. Jedno chwyta
palcami prawej stopy szarfę i wiesza ją na uniesionej nodze drugiego, także prawej.
Ćwiczenie 9. Usiądźcie na kocykach twarzami do siebie; dłońmi podeprzyjcie biodra lub oprzyjcie ręce szeroko za plecami. Nogi należy dość mocno ugiąć w stawach biodrowych i kolanowych, a stopy oprzeć na piłce (może to być piłka jak
do gry w siatkówkę lub nieco większa) i przepychajcie nogami piłkę.
Ćwiczenie 10. Jedno chwyta piłkę stopami i przechyliwszy się nieco do tyłu unosi ugięte nogi wraz z piłką do góry; drugie
natomiast, kierując stale podeszwy stóp do wewnątrz, zatacza koła wokół uniesionej piłki.
z Na zakończenie – w postawie przodem do siebie konkurujemy kto z was wyżej sięgnie rękami – ze wspięciem na
palcach i głębokim wdechem;
z mycie szyby wystawowej” - w postawie przodem do siebie w rozkroku („z dwóch stron szyby”) – naśladujemy równoczesne mycie szyby – z rozciąganiem się w l. i w pr.;
z w postawie przodem do siebie – lustrzane ruchy rozśmieszające partnera.
z zbiórka – omówienie i podsumowanie zajęć, zalecenie ćwiczeń indywidualnie w domu, np. w parach z kimś z domowników.

<GUVCYçYKE\GýPT
A. Rozgrzewka 3-5 min
z wyścigi zastępów wokół ławeczek gimnastycznych – 2-3 ławeczki ustawione równolegle w odległości około 2 m –
przebiegnięcia slalomem (wężem) między ławeczkami z dodawaniem pośrednich zadań – przeskoków, klepnięć o
ławeczki itp.
z ćwiczenia kształtujące z ławeczki gimnastycznymi; * przejście różnymi krokami (z ramionami w bok) po szerokiej stronie ławeczki; * ślizgi na brzuchu (na kocyku); * czworakowanie; * przeskoki zawrotne przez ławeczkę; * przejście po
odwróconej stronie ławeczki (po belce) - przodem, krokiem dostawnym, stawiając nogi naprzemiennie.
B. Ćwiczenia właściwe
Ćwiczenie 1. Wyprostuj się, przenieś ciężar ciała bardziej na zewnętrzne brzegi stóp, unosząc równocześnie brzegi wewnętrzne. Wszystkie palce przywrzyj silnie do podłoża.
Ćwiczenie 2. Połóż na podłodze szarfę, ołówek itp. Nie pochylając tułowia, chwyć palcami stopy prawej jeden z leżących
przedmiotów i podaj do dłoni lewej.
Ćwiczenie 3. Maszeruj powoli do przodu krótkimi krokami, we wspięciu na palcach, z jak najwyżej uniesionymi piętami.
Pięty przyciągaj nieco do wewnątrz. Nóg w kolanach nie zginaj. Trzymaj się prosto.
Ćwiczenie 4. Maszeruj wolno do przodu drobnymi krokami, na piętach, z mocno podkurczonymi palcami (palce skurczone podeszwowo). Stopy, oczywiście, należy stawiać prosto.
Ćwiczenie 5. Stań na jednej nodze. Stopa powinna być ustawiona prosto, wszystkie palce przywarte do podłoża, a ciężar
ciała przeniesiony bardziej na zewnętrzną krawędź stopy. Zwróć uwagę, aby kostka przyśrodkowa była wyraźnie uniesiona.
Ćwiczenie 6. Zaczep o nogę krzesła, taboretu itp. szarfę (związany sznurek, tasiemkę).
Stań na przeciwległym końcu szarfy i chwytając ją na przemian palcami stóp staraj się przesuwać tak, aby obracała się
dookoła nogi krzesła. Pięt nie odrywaj od podłogi.
Ćwiczenie 7. Chwyć palcami stopy leżący na podłodze woreczek i staraj się go wrzucić do ustawionego opodal pudełka,
kartonu lub narysowanego kredą na podłodze koła (w miarę nabierania wprawy odległość zwiększaj).
Ćwiczenie 8. Stań w małym rozkroku, ze stopami ustawionymi prosto (równolegle), w odległości około dwóch kroków od
ściany. Uginając ramiona i zwracając dłonie do przodu, wykonaj opad na ścianę, nie unosząc przy tym pięt.
Ćwiczenie 9. Stojąc ustaw stopy równolegle do kierunku marszu, zachowując między piętami niewielki odstęp. Przyciśnij
mocno wszystkie palce prawej stopy do podłoża, a następnie ,,skróć” stopę, podciągając piętę w ich kierunku. Przez cały
czas nie zmieniaj położenia palców. To samo wykonaj nogą lewą.



Ćwiczenie 10. Stań swobodnie i złącz stopy tak, aby palce były razem. Wykonaj kilka małych podskoków do przodu na
obu — koniecznie złączonych — nogach. Skacz na palcach, pięty utrzymuj jak najwyżej. Ćwiczenie przeplataj krótkimi
przerwami, najlepiej siedząc lub leżąc.
z Na zakończenie ćwiczenia rozciągające i rozluźniające z szarfami – ze wspięciem i wznosem szarf, ze skłonami i skrętami (z kontrolowaniem wdechu i wydechu);
z elementy zabawy z szarfą – krążeniem, wywijaniem – jak na wietrze, a także przeciąganiem z partnerem.
z zbiórka – omówienie i podsumowanie zajęć, zalecenia do ćwiczeń indywidualnych w domu np. z ręcznikiem jak z szarfą.



Małgorzata Bieganowska – Szkoła Podstawowa w Starej Łomnicy

5EGPCTKWU\URQVMCPKC\TQF\KECOK
na temat realizacji Programu Sprawny Dolnoślązaczek z klasą III Szkoły Podstawowej
w Starej Łomnicy w roku szkolnym 2011/2012
Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa w Starej Łomnicy, sala nr 5
Czas spotkania: od godz. 16.30 -17.30
Organizator: Małgorzata Bieganowska
Organizacja spotkania:
- Przygotowanie klasy szkolnej do zajęć z dorosłymi
- Powiadomienie o spotkaniu - zgodnie z harmonogramem podanym na początku roku szkolnego, przypomnienie ustne.
- Zaproszeni goście: 1) nauczyciel wychowania fizycznego, 2) pielęgniarka, informująca rodziców o ważności uprawiania sportu dla zdrowia fizycznego i psychicznego - lub lekarz, informujący o wpływie ruchu na prawidłową postawę
oraz o wzroście odporności organizmu na zachorowania.
Przebieg spotkania:
1. Wręczenie rodzicom materiałów informacyjnych: płytka CD z nagraniem prezentacji multimedialnej dotychczasowe działania nauczycielki podejmowane w ramach realizacji programu SPRAWNY DOLNOŚLĄZACZEK - spotkania:
z policjantem, lekarzem, nauczycielem w-f, pielęgniarką na temat bezpieczeństwa na drodze oraz wpływu ruchu na
zdrowie człowieka.
2. Prezentacja multimedialna- przedstawienie dotychczasowych działań i osiągnięć w realizacji programu SPRAWNY
DOLNOŚLĄZACZEK
3. Wystąpienie specjalisty – lekarza lub pielęgniarki na temat zdrowego stylu życia osiąganego przez ruch i zdrowe odżywianie; uświadamianie rodzicom wartości z uprawiania sportu.
4. Dyskusja kierowana – wzbudzenie zainteresowania rodziców współpracą w realizacji zadań wynikających z założeń
programu SPRAWNY DOLNOŚLĄZACZEK,
- uświadamianie rodziców o korzyściach płynących z uprawiania sportu;
- przypomnienie o przestrzeganiu przepisów bhp w trakcie uprawiania wybranych dyscyplin sportowych,
- zachęcanie do wspólnego uprawiania sportu z dziećmi,
- zwrócenie uwagi na zdrowe odżywianie dzieci.
5. Przedstawienie rodzicom dalszej części przebiegu realizacji programu SPRAWNY DOLNOŚLĄZACZEK w drugim semestrze roku szkolnego 2011/2012.
6. Podziękowanie rodzicom za dotychczasowe zaangażowanym w realizację Programu SPRAWNY DOLNOŚLĄZACZEK.
7. Współpraca z rodzicami (metoda aktywna- kolorowe karteczki z deklaracją współpracy w realizacji programu SPRAWNY DOLNOŚLĄZACZEK).
8. Podanie terminu konsultacyjnego w sprawie zadeklarowanej współpracy w realizacji programu Sprawny Dolnoślązaczek.
9. Pożegnanie gości i rodziców.
10. Ewaluacja- Smiles (zadowolony, smutny; rodzice zaznaczają na początku i na końcu zebrania swoją ocenę- pozytywną lub negatywną).
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Ryszard Jezierski
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Temat: Kształtowanie sprawności fizycznej z użyciem nietypowych przyborów
Cel: Rozwijanie wszechstronnej sprawności fizycznej i stymulowanie autoedukacyjnej aktywności ruchowej wychowanków.
Zadania: - poznawcze – zapoznanie uczniów z możliwościami ćwiczenia „z byle czym”
- zapoznanie z wpływem ćwiczeń na prawidłową postawę ciała,
- kształcące - kształtowanie sprawności – gł. zwinności i zręczności,
- wychowawcze – rozwijanie poczucia samodzielności w działaniu i umiejętności organizowania zabaw
i ćwiczeń w zespole.
Metoda: zadaniowo-naśladowcza – „bezpośredniej celowości ruchu”.
Uczestnicy: uczniowie klas I – III – dziewczęta i chłopcy
Miejsce: sala gimnastyczna
Pomoce: puszki i butelki po napojach – wypełnione żwirkiem; gazety, woreczki, gumy, piłki gumowe i lekarskie, ławeczki
gimn. i drabinki (w razie braku skrzynia lub kozioł); - odtwarzacz muzyki.

Tok zajęć
Część wstępna
- Wprowadzenie
i czynności organizacyjne

Treści – zadania do wykonania
1. Powitanie; podanie tematu i celu zajęć; motywowanie do
aktywności i samodzielności
2. Podział na 4 zastępy i wybór liderów - zastępy ustawiają za
liderami w 4-ch kółkach.

Uwagi
Zbiórkę – w szeregu, w kole
itp.- wykonują
uczniowie i zgłaszają
klasę gotową do zajęć

Ćw.wprowadzające
- rytmiczne
- porządkowe
- wyczucie oporu
powietrza

3. Zastępy maszerują w rytm muzyki i„marakasów” jak: „żołnierze”, „galopujące konie”, „biegnące (na palcach) baletnice”.
4. „Który zastęp szybciej zmieni miejsce i ustawi się ponownie
w kole?” – po biegu „w rozsypce” po sali – w rytm muzyki
i„marakasów”.
5. „Poduszka powietrzna” – bieg z gazetą na klatce piersiowej
(ręce w bok) – po kole za liderem i w różnych kierunkach.
6. „Latawce” – bieg z gazetą rozpostartą nad głową z puszczaniem jej i ponownym złapaniem …i to samo z przechwytem
gazety przez partnera.
7. „Powódź – słoneczna pogoda” – bieg z gazetą na klatce piersiowej – na hasło: „powódź” gazeta staje się „tratwą”, na której
klęcząc „wiosłuje”; na hasło: słońce – z gazeta staje się materacem na plaży, na którym leżąc przodem macha się nogami
i unosi głowę.
8. Pokaż jak można wykorzystać byle jakie przybory do ćw.
indywidualnie i z partnerem.

„Marakasy”= puszki lub
butelki ze żwirkiem

Wyzwalanie inwencji
twórczej

1. „Koty na płoty”
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2. „Celne oko”

Odłożenie marakasów
i pobranie gazet.

W 4-ch zastępach liderzy są inicjatorami
zadań ruchowych

Część główna
Kształtowanie
zwinności i siły

Kształtowanie
zręczności i celności

Kształtowanie siły
i prawidłowej postawy ciała.

Kształtowanie
skoczności – siły
mięsni nóg i poczucia
rytmu

1. „Koty na płoty”
- „Sprytnie się wspinam” – na czworakach po ławeczce skośnie
opartej o drabinki (kozła lub skrzynię)
- „Zwinnie pokonuję przeszkody” – po zejściu z drabinek minislalom między pachołkami – butelkami ze żwirkiem.

Uczniowie ćwiczą
w 4-ch zastępach
-po około 5 minut
na każdej „stacji”

2. „Celne oko”
„Mam dobrego cela i pomysł na wesołą strzelnicę” - rzuty woreczkami (mogą być też małe piłki) do celu

Uczniowie mają do dyspozycji woreczki oraz miejsce
do rzutów i sami
pod kierunkiem
3. „Kulturysta i Miss”
lidera organizują
„Ćwiczyć mięśnie fajna sprawa – zgrabne ciało i postawa” - ćwi- strzelnicę – na ścianie
czenia (rzuty – chwyty mocowania) z piłkami lekarskimi, gumami lub np. do kartonu
i woreczkami
4. „Raz –dwa – trzy – skaczę ja skaczesz ty”
„Skaczę jak mi zagrają” – podskoki w rytm „marakasów” – podawany przez partnera „ Skaczę jak piłeczka” – podskoki w rytm
kozłowanej przez partnera piłki.

Piłki lek. 1 – 2 kg
- dowolne gumy do
rozciągania. Ćw. w parach
–na zmianę – jeden uczeń
podaje rytm drugi wykonuje sprężyste podskoki.

1. Sprzątanie przyborów i przyrządów na poszczególnych stacjach
2. W rozsypce na sali – w leżenie tyłem – naprężanie i rozluźnianie mięsni.
3. Z leżenia tyłem luźne przetaczanie do leżenia przodem
i z powrotem do leżenia tyłem.
4. W postawie swobodne wdechy z luźnym wznosem ramion
i wydechy z opuszczeniem ramion.
5. Omówienie zajęć (w luźnym siadzie) – uwagi czego uczniowie nauczyli się i zalecenia „do domu”, a także higieniczne –
umycie się po zajęciach.
6. Zbiórka (zadbanie o prawidłową postawę) – Pożegnanie.

Liderzy kierują pracami
porządkowymi

Część końcowa

Ćw. rozluźniające
i oddechowe

Podsumowanie
zajęć i pożegnanie

O ile to możliwe
uczniowie kładą
się na materacach
lub kocykach
(karimatach)

Uwaga: Do poprowadzenia zajęć w całości wg opisanego konspektu należy uczniów stopniowo przygotować; na wcześniejszych zajęciach należy zapoznać grupę z ćwiczeniami występującymi w 4. w/w „stacjach”; należy też stopniowo
szkolić i wyłaniać przyszłych liderów.

3. „Kulturysta i Miss”

4. „Raz –dwa – trzy –
skaczę ja skaczesz ty”
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Marek Lewandowski
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Temat zajęć: Doskonalenie umiejętność kozłowania piłki prawą i lewą ręką.
Zadanie usamodzielniające: Uczeń angażuje się w rywalizację zespołową – gra szkolna w„Żywego kosza”.
Umiejętności: uczeń będzie umiał podać piłkę oburącz sprzed klatki piersiowej kozłem z miejsca do partnera.
Psychomotoryka: Różnicowanie ruchów i rytmizowanie – kozłowanie piłki ze zmianą rytmu i tempa oraz ze zmianą wysokości kozłowania i kierunku poruszania się.
Wiadomości: uczeń tłumaczy dlaczego przy podaniu piłki oburącz sprzed klatki piersiowej należy prostować ręce w stawach łokciowych, oraz dlaczego piłka po podaniu powinna skozłować blisko osoby, do której podajemy piłkę.
Miejsce ćwiczeń: sala sportowa; Liczba ćwiczących: 24
Przybory i przyrządy: Piłki różnych wielkości: do koszykówki, piłki ręcznej; kreda; 4 chorągiewki; stoper.

Tok zajęć (zadania)

Opis zadania

Przygotowanie przyborów, przygotowanie miejsca do
zajęć.
Ćwiczenia porządko- Zbiórka, raport, powitanie, sprawdzenie obecności i gowo- wychowawcze
towości ucznia do zajęć. Podanie tematu i zapoznanie
uczniów z zadaniami lekcji.
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Czas, liczUwagi organizacyjne
ba powtói metodyczne
rzeń

3 min

Zabawa o charakterze „BEREK z PIŁKĄ”- Uciekający poruszają się po boisku bez
ożywiającym
piłek. Uczeń goniący kozłuje piłkę starając się dotknąć
ręką uciekających uczniów. Berka można przekazać tylko ręka, która w danym momencie nie kozłuje piłki. Dotknięty zamienia się rolą z goniącym.

5 min

Zabawa orientacyjno- „UWAGA-STOP”- każdy z uczniów kozłuje piłkę w doporządkowa
wolnym kierunku i tempie lewa i prawą ręka obserwując prowadzącego. Prowadzący trzyma w dłoniach dwie
szarfy: zieloną i czerwoną. Gdy uniesie szarfę czerwoną
uczniowie muszą natychmiast się zatrzymać i muszą kozłować w miejscu, gdy podniesie rękę z szarfą zieloną
ponownie poruszają się w dowolnych kierunkach kozłując piłkę.

4 min

Ćw. doskonalące ele- USTAWIENIE w PARACH (jedna piłka na parę):
menty ruchowe gry
Podania piłki oburącz znad głowy
Podania oburącz sprzed klatki piersiowej
Podania jednorącz prawą i lewą ręką
Podanie do partnera oburącz sprzed klatki piersiowej
kozłem, bieg za piłka, obiegniecie współćwiczącego
i powrót na miejsce. Partner po złapaniu piłki kozłuje
ja w miejscu L i P RR, czekając na powrót podającego
w miejsce – gdy to nastąpi podaje piłkę oburącz kozłem
sprzed klatki piersiowej i wykonuje takie samo zadanie
jak współćwiczący powrót na miejsce.
Cztery drużyny o równej liczbie zawodników ustawiają
się w rzędach na linii startu – mety. w odległości 6-9m
wyznacza się linię półmetka. Na sygnał prowadzącego
pierwsi zawodnicy z drużyn poruszając się tyłem do
półmetka kozłując piłkę na zmianę lewa i prawą ręką, a
po przekroczeniu półmetka wracają kozłując piłkę przodem. Po przekroczeniu linii startu – mety piłkę przekazują kolejnym zawodnikom. Wygrywa drużyna, która
szybciej ukończy sztafetę i popełni mniej błędów.

8X
8X
8X
każdy 4X

Uczniowie ustawieni są
w szeregu.
OOOOOOOOO
N
N- nauczyciel
Wymiary boiska zależą
od liczby zawodników.
Powinni oni kozłować
piłkę prawą i lewą ręką.
UWAGA: jeżeli grupa jest
sprawna można wprowadzić 2 goniących.
Uczeń, który zatrzyma
się najpóźniej zdobywa
punkt karny. Wygrywa
ten uczeń, który zbierze
najmniej punktów karnych

--------------------------O
O
--------------------------2X

UWAGA: można wprowadzić rywalizację pomiędzy parami – kto dokładniej i szybciej

CZĘŚĆ II GŁÓWNA
Gra drużynowa

„ŻYWY KOSZ” (opis gry Sprawny Dolnoślązaczek Przewodnik część II, s. 48) – modyfikacja gry polega na tym,
że osoba będąca w posiadaniu piłki może się poruszać
kozłując ją prawą lub lewą ręką – nie wolno wybijać piłki
kozłującemu – można zastawiać drogę zmuszając go do
podania lub rzutu)

12 min
(2 x 6)

CZĘŚĆ III KOŃCOWA
Ćwiczenia korektyw- Zwis na drabinkach twarzą do sali – liczymy do 10;
ne
Stanie przodem przy drabinkach, dłonie chwytają draĆw. elongacyjne
binki na wysokości barków, wspięcie z wyciągnięciem
kręgosłupa w górę
Stanie, wyciąganie się „głową” do góry.

2X
8X

Zabawa uspokajająca W parach jeden z ćwiczących wykonuje leżenie przodem, drugi przeprowadza masaż wykorzystując do tego
piłkę, którą delikatnie toczy po całym ciele. Później następuje zmiana.

1 min

Ćwiczenia porządko- Zbiórka, podsumowanie lekcji, wyróżnienie najlepiej
wo- wychowawcze
ćwiczących uczniów. Omówienie zasad podań oburącz
sprzed klatki piersiowej kozłem. Pożegnanie sportowym okrzykiem.

3 min

Zwrócenie uwagi na prawidłową postawę.

Siad w kregu.
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Bajka dla nauczycieli
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