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1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła branżowa I stopnia - klasa I

2. Przedmiot

wychowanie fizyczne

3. Temat zajęć:

Temat. Nauka ataku szybkiego oraz stworzenie i wykorzystanie przewagi liczebnej

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu
6. Uzasadnienie zastosowania technologii
7. Cel ogólny zajęć

Atak szybki- korzyści z szybkiego wyprowadzania piłki oraz sposoby rozgrywania piłki w przewadze.

8. Cele szczegółowe zajęć

1. - cel poznawczy : doskonalenie umiejętności taktycznego stwarzania i wykorzystania przewagi 
liczebnej w ataku

2. - cel kształcący : kształtowanie cech motorycznych : szybkości, skoczności, wytrzymałości oraz 
cech wolicjonalnych : nieustępliwości , waleczności , twardości w grze

3. - cel wychowawczy : wyrobienie umiejętności współdziałania w grupie , odpowiedzialności za 
podjęte decyzje i bezpieczeństwo partnerów

9. Metody i formy pracy

-metoda zabawowa, naśladowcza,

10. Środki dydaktyczne

Projektor,laptop,nagrania filmowe pochodzące z serwisu YouTube

11. Wymagania w zakresie technologii

Prezentacja multimedialna

12. Przebieg zajęć

Czynności wstępne i organizacyjne

Zbiórka, sprawdzenie obecności. Podanie tematu lekcji.

Aktywność nr 1
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Temat:

Rozgrzewka

Czas trwania

10 minut

Opis aktywności

-Rozgrzewka ogólnorozwojowa 
- z piłkami -ćwiczenia rozciągające  wprowadzające do zabaw z  piłkami 
-zabawa : kozłowanie piłki  prawą i lewą ręką z wybijaniem  jej przeciwnikowi poza teren  zabawy 
-kozłowanie dwoma piłkami -rzuty w parach po 5 serii

Aktywność nr 2

Temat

Ćwiczenia kształtujące

Czas trwania

15 minut

Opis aktywności

-doskonalenie umiejętności  taktycznych i technicznych na podstawie prezentacji:
https://www.youtube.com/watch?v=q_ZG5kPAlK4

Aktywność nr 3

Temat

Ćwiczenia kształtujące - podstawowe

Czas trwania

15 minut

Opis aktywności

Nauczyciel wyjaśnia uczniom na bieżąco poszczególne ustawienia.
https://www.youtube.com/watch?v=kqW9f0zlzsk

Aktywność nr 4



3

Temat

Część końcowa

Czas trwania

5 minut

Opis aktywności

Omówienie i podsumowanie zajęć, nauczyciel zachęca uczniów do aktywności fizycznej.

13. Sposób ewaluacji zajęć

Rozmowa z uczniami na temat lekcji.

14. Licencja

CC BY-NC-SA 4.0 - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 
Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza
16. Materiały pomocnicze
17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej:  Nie
18. Forma prowadzenia zajęć: stacjonarna

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl

