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KONSPEKT LEKCJI KONKUIRSOWEJ DLA CHŁOPCÓW KLASY III  

W GIMNAZJUM NR 4 W PIEKARACH ŚLĄSKICH 
 

Cele główne: 

1. Umiejętności: 

- nauczanie: uczeń potrafi zmierzyć tętno wysiłkowe i zinterpretować uzyskany wynik 

- doskonalenie: uczeń potrafi płynnie pokonać tor przeszkód wykonując różnorodne  

  zadania sprawnościowe 

2. Zdolności motoryczne: kształtowanie zdolności łączenia (sprzężenia) ruchów, zwinności 

oraz wytrzymałości 

3. Wiadomości: uczeń zna historię oraz znaczenie symboli igrzysk olimpijskich  

4. Akcent wychowawczy: uczeń chętnie współpracuje w grupie oraz rywalizuje z kolegami 

respektując zasady „fair-play”, potrafi przyznać się do popełnionego błędu i ponieść jego 

konsekwencje 
 

CZĘŚĆ WSTĘPNA 

1. Zorganizowanie grupy 

1. Zbiórka żołnierzy w dwuszeregu, przeprowadzona na wzór musztry w wojsku  

2. Powitanie uczniów – nauczyciel stosuje komendy „baczność”, „spocznij” 

3. Sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć poprzez wystąpienie wybranego żołnierza 

przed szereg oraz zdanie raportu. 

2. Nastawienie do świadomego i aktywnego uczestnictwa w lekcji 

1. Przedstawienie celów lekcji oraz wynikających z ich realizacji korzyści - wykorzystanie 

wzoru Karvonena do ustalenia wysiłkowego oraz oceny poziomu swojej wytrzymałości  

2. Zachęcenie do aktywnego uczestniczenia w zajęciach oraz  motywacja uczniów.  

3. Zapowiedzenie treści akcentu wychowawczego odnosząc się do cech wzorowego żołnierza. 

Realizacja podstawy programowej „uczeń stosuje zasady „czystej gry” (…) oraz 

wykazuje umiejętność właściwego zachowania się w sytuacji zwycięstwa i porażki” 

3. Rozgrzewka, psychomotoryka, profilaktyka 

I. Rozgrzewka  

1. Po przekątnej boiska, każdy z tyczką (po przekątnych uczniowie wykonują ćwiczenia, na 

liniach prostych krok odstawno-dostawny z tyczką trzymaną oburącz imitując celowanie 

karabinem przed siebie 

 
Ryc.1 Uczniowie wykonują skip A po przekątnej, a po prostej mierzą karabinem przed siebie 



a) w truchcie naprzemianstronne krążenia RR w przód, a następnie w tył z przekładaniem 

tyczki z ręki do ręki  

b) skip A uderzając kolanami w tyczkę trzymaną oburącz w wyprostowanych RR przed 

sobą 

c) skip C uderzając stopami w tyczkę trzymaną oburącz w wyprostowanych RR za sobą 

d) poruszanie się do połowy przekątnej w podporze tyłem o NN ugiętych z tyczką na 

brzuchu – „kto z was potrafi wykonać tak ćwiczenie, aby tyczka ani raz nie spadła?”, 

powrót krokiem odstawno-dostawnym z tyczką trzymaną oburącz w górze. 

e) trucht  twarzą do kierunku poruszania się, uczniowie biegną z tyczką trzymaną oburącz 

w górze, na gwizdek zatrzymują się, wykonują skłon T w przód, dotykając tyczką 

podłoża 

f) trucht, na hasło „padnij” uczniowie wykonują podpór przodem , a następnie szybkie 

powstanie z okrzykiem „gotów”, na sygnał gwizdkiem kontynuacja truchtu 

g) szybki bieg trzymając tyczkę jednorącz 

 
2. W parach na wyznaczonych liniach naprzeciwko siebie 

 

h) PW: rozkrok tyłem do siebie, tyczka trzymana oburącz przed sobą 

Ruch: na gwizdek uczniowie krążą tyczką trzymając ją oburącz, na dwa gwizdki poprzez 

wykonanie skrętu w lewo, a następnie w prawo krzyżują tyczki z partnerem.  

PK=PW 
 

i) PW: rozklęk, tyczka trzymana oburącz w górze skos 

Ruch: skłony T w prawo i w lewo z próbą dotknięcia końcem tyczki podłoża 

PK=PW 
 

j) PW: leżenie tyłem, NN ugięte, tyczka trzymana oburącz szeroko w górze 

Ruch:  na gwizdek skłon T w przód z jednoczesnym przełożeniem tyczki za kolana i 

skrzyżowanie jej z tyczką partnera 

PK=PW 
 

k) PW: leżenie przodem, RR ugięte, tyczka trzymana z boku oburącz 

Ruch: na sygnał „ognia” uczniowie naśladują strzelanie (z ułożeniem rąk na tyczce jak 

na broni) ze wznosem klatki piersiowej oraz RR nad podłoże 

PK=PW 
 

 
 

Ryc.2 Ćwiczenie mięśni brzucha - krzyżowanie karabinów 



l) PW: postawa wykroczno-zakroczna z PN z przodu, LR wzdłuż T, PR w przód trzyma 

tyczkę za jeden z końców 

Ruch: na gwizdek uczniowie wykonują dwa kroki odstawno dostawne w tył i w przód, a 

następnie wykonują stanie jednonóż z drugą N wyprostowaną w tył, walczą między sobą 

tyczkami  - „Kto z pary dłużej wytrzyma tę pozycję bez postawienia drugiej nogi?” 

PK=PW 
 

m) PW: postawa zawarta, tyczka ułożona przed uczniami 

Ruch: jeden z uczniów wymyśla sposób skakania, a drugi naśladuje go, następnie 

zamiana w parze 

PK=PW 
 

n) PW: postawa rozkroczna o lekko ugiętych NN, jedna osoba trzyma szeroko tyczkę, druga 

kładzie ręce nad tyczką na szerokość ramion. 

Ruch: osoba z tyczką w dowolnym momencie wypuszcza ja z rąk – „Czy potrafisz złapać 

tyczkę zanim upadnie ona na ziemię?” 

PK=PW 

 

o) Podział uczniów na cztery trójki, każda z nich demonstruje po dwa ćwiczenia spośród 

ćwiczeń : wzmacniających mięśnie brzucha, grzbietu, kończyn górnych oraz dolnych. 
  

p) PW: postawa wykroczna 

Ruch: jak najdłuższe wieloskoki do wyznaczonej linii – „Kto z was wykona najmniej 

wieloskoków”? 

PK=PW 

 

CZĘŚĆ GŁÓWNA 

4. Kształtowanie umiejętności, doskonalenie sprawności, rozwijanie zdolności twórczych 

 

II. Konkurencje w konkursie na lepszy dywizjon.  
 

1.  Tor przeszkód  

a) przygotowanie toru parami w dywizjonach przy pomocy kart informacyjnych 

przedstawiających rozmieszczenie przeszkód. Realizacja podstawy programowej – 

wdrażanie ucznia do samodzielnego udziału w lekcji oraz przygotowanie 

wychowanka do „(…) pełni rolę organizatora, zawodnika, sędziego i kibica w 

ramach zawodów sportowych) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ryc.3 Karta informacyjna przedstawiająca rozkład przeszkód 



b) pokonanie toru  czterokrotnie przez każdego żołnierza dywizjonu  
 

a. rzut trzema piłkami (piłką do koszykówki, piłki nożnej oraz piłki ręcznej) o ścianę 

nad wyznaczoną linią, odłożenie tak, aby piłki stały nieruchomo) 

b. ciągnięcie za sobą piłki lekarskiej w sieci wykonując ósemkę wokół pachołków 

c. czołganie się pod tyczkami opartymi o karton 

d. przejście po linie tworzącej literę „S” 

e. przetransportowanie rannego do linii i z powrotem chwytem strażackim (Rauteka)  
 

 
Ryc.5 Transport manekina wykonanego z butelek chwytem Rauteka 

 

f. przetaczanie opony do wyznaczonego pachołka i z powrotem. Realizacja podstawy 

programowej : uczeń (…) demonstruje ergonomiczne podnoszenie i 

przenoszenie przedmiotów o różnej wielkości i różnym ciężarze” 
  

 
Ryc. 6 Przetaczanie opony wykorzystując ergonomiczną oraz bezpieczną technikę 

 

g. wykonanie przewrotu w przód na materacu  

h. pokonanie drabinki koordynacyjnej stawiając nogę lewą a następnie prawą  

(bądź na odwrót)  w każdym z okienek  

 



i. wejście do jednego z trzech hula hop, przełożenie go z dołu do góry, odłożenie i bieg 

do następnego  

j. strzelanie z procy nad wyznaczoną linią w postawie wykroczno-zakrocznej stojąc 

przednią nogą na linii  

k. ciągnięcie za linę leżąc przodem na kocyku do linii rzutów osobistych w 

koszykówce, a następnie odłożenie koca i rozciągnięcie liny z powrotem 

       Po wykonaniu czterech powtórzeń toru uczeń mierzy tętno wysiłkowe, a następnie  

       je zapisuje. Wyścig się kończy w momencie, gdy każdy z dywizjonu spisze tętno.  
 

 
Ryc.7 Uczniowie dokonują pomiaru tętna wysiłkowego za pomocą ciśnieniomierza 

 

c) uporządkowanie miejsca ćwiczeń – uczniowie uporządkowują miejsce ćwiczeń za 

pomocą instrukcji zamieszczonej na rewersie karty informacyjnej  

 

2. Konkurencja „drużyno rozbrój bombę” . 

1. Każdy żołnierza dostaje się do czołgu okrążając jak najszybciej wyznaczony punkt.  

Gdy wszyscy uczniowie będą w czołgu, podnoszą karton i razem przemieszczają się 

do pudełka z pierwszym zadaniem 
 

 
 

Ryc.8 Uczniowie współpracując przedostają się czołgiem do następnego zadania 



2. Zadaniem zamieszczonym w kopercie jest szyfr. Żołnierze rozszyfrowują tekst 

poprzez dopasowywanie ilustracji do odpowiadających im liter. Rozwiązaniem szyfru 

jest zdobycie informacji o lokalizacji koperty niezbędnej do kontynuowania zadania. 

   
               Ryc.9 Uczniowie rozwiązują szyfr         

                  
 

3. Zawartością koperty jest zadanie problemowe „aby dostać się bezpiecznie z powrotem 

do czołgu wszyscy żołnierze w dywizji muszą się połączyć tak, aby nikt nie szedł sam 

oraz każdy z żołnierzy musi się przemieszczać innym sposobem”. 

 
Ryc.11 Uczniowie dywizjonu niepokonani wykonują prawidłowo zadanie problemowe 

4. Dywizjon czołgiem przemieszcza się do następnego pudła. Po otwarciu kartonu 

uczniowie czytają instrukcję „aby rozbroić bombę musisz odłączyć kable, których 

kolor nie występuje na fladze Igrzysk Olimpijskich”. Realizacja podstawy 

programowej „uczeń wyjaśnia, co symbolizują flaga i znicz olimpijski” 

 
Ryc. 12 Uczniowie rozbrajają bombę wyciągając odpowiednie kable 

3. Podsumowanie zawodów – nauczyciel przyznaje punkty w celu wyłonienia zwycięscy oraz 

przypomina uczniom historię i znaczenie symboli igrzysk olimpijskich 

Ryc.10 Karty szyfru zawierające ilustracje 

związane z tematyką wojskową oraz patriotyczną 



CZĘŚĆ KOŃCOWA 

5. Uspokojenie organizmu 

1. Zabawa „Pif paf”  

Uczestnicy stają na obwodzie koła (metr od siebie). Nauczyciel stojąc w środku wskazuje 

na wybraną osobę mówiąc „pif”, osoba ta ma zadanie kucnąć, a uczniowie obok niej toczą 

ze sobą pojedynek, ten który szybciej wyceluje i krzyknie „paf” wygrywa. Jeżeli osoba 

pośrodku nie zdąży kucnąć to ta wówczas odpada z zabawy i wykonuje siad skrzyżny 

zachowując prawidłową postawę ciała. 

 

 
Ryc.13 Zabawa „Pif-paf 

 

2. Analiza tętna wysiłkowego 

Nauczyciel wyjaśnia czym jest tętno wysiłkowe, jak je można mierzyć, a następnie wraz z 

uczniami interpretuje wyniki badania tętna wysiłkowego, rozdając karty pracy, na których 

uwzględniono definicję wytrzymałości, wzór Karvonena oraz pojęcie minimalnego oraz 

maksymalnego tętna wysiłkowego. Burza mózgów dotycząca zmian jakie zaobserwowali 

podczas wysiłku. Realizacja podstawy programowej uczeń „ocenia poziom własnej 

aktywności fizycznej” (analiza tętna) oraz „omawia zmiany zachodzące w organizmie 

w czasie wysiłku fizycznego” 

 

 
 

Ryc.14 Uczniowie wypełniają indywidualnie karty pracy 



6. Czynności organizacyjno-porządkowe 

1. Uporządkowanie miejsca ćwiczeń  

2. Kontrola obecności jako kontynuacja musztry 

3. Omówienie lekcji – zwrócenie uwagi uczniów na to jak można wykorzystać stare bądź 

niepotrzebne rzeczy w aktywności fizycznej (forma recyklingu) 

4. Ocena zachowania i zaangażowania uczniów – uczniowie opisują swoje odczucia 

związane z lekcją 

7. Nastawienie do samodzielnej pracy w czasie wolnym 

1. Zmotywowanie  uczniów do wykorzystania poznanej umiejętności, badania i analizy tętna 

wysiłkowego, podczas aktywności fizycznej w celu sprawdzenia jak organizm reaguje na 

wysiłek, który uczniowie często podejmują (weryfikacja poziomu trudności)   

2. Zachęcenie uczniów do podjęcia aktywności fizycznej na świeżym powietrzu  

3. Okrzyk „czuj, czuj – czuwaj!” 

 
Ryc.15 Okrzyk pożegnalny 

Zdjęcia zostały opublikowane za pisemną zgodą uczniów oraz rodziców. 

 


