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1. Etap edukacyjny i klasa
szkoła branżowa I stopnia - klasa I
2. Przedmiot
wychowanie fizyczne
3. Temat zajęć:
Temat: Prosty układ gimnastyczny „siedzący tryb życia i jego skutki”
4. Czas trwania zajęć
45 minut
5. Uzasadnienie wyboru tematu
6. Uzasadnienie zastosowania technologii
7. Cel ogólny zajęć
Trening zdrowotny - jaki wpływ na zdrowie ma siedzący tryb życia.
8. Cele szczegółowe zajęć
1. Uczeń: zna nazwy ćwiczeń gimnastycznych
2. Uczeń: wykonuje prosty układ gimnastyczny z wykorzystaniem znanych elementów
3. Uczeń: uświadamia sobie, że ćwiczenia gimnastyczne są podstawą kształtowania sprawności
fizycznej
9. Metody i formy pracy
Metoda zabawowa, zadaniowa ścisła.
10. Środki dydaktyczne
Projektor, ekran, laptop,materace
11. Wymagania w zakresie technologii
Prezentacja multimedialna,
12. Przebieg zajęć
Czynności wstępne i organizacyjne
Zbiórka , sprawdzenie gotowości do ćwiczeń,
Podanie i omówienie tematu lekcji.
Aktywność nr 1
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Temat:
Rozgrzewka
Czas trwania
10 minut
Opis aktywności
Zabawa biegowa.
Dzieci biegają po sali na sygnał nauczyciela mają jak najszybciej usiąść w wyznaczonym miejscu(
zabawę powtarzamy kilka razy zmieniając sygnał i pozycję)
Zabawa orzywiająca.
Berek w parach, następnie w trójkach.( należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo uczniów)
Aktywność nr 2
Temat
Ćwiczenia kształtujące
Czas trwania
20 minut
Opis aktywności
-w truchcie wymachy ramion w przód, tył
-krok odstawno- dostawny po obwodzie sali
-skip ABC
-bieg tyłem
-przodem na sygnał przysiad i wyskok w górę
-wypad lewą nogą w przód
-wypad prawą nogą w przód
- w miejscu rozgrzewamy obręcz barkową poprzez wymachy ramion
-krążenia głową
-krążenia w stawie biodrowm
Ćwiczenia przygotowujące do układu
-leżenie przewrotne
-leżenie przerzutne
-wychylenie w przód w przysiadzie
-klęk podparty jednonóż z uginaniem ramion
-przewrót w przód z przysiadu do siadu prostego
-przewrót w tył z przysiadu podpartego do klęku
-przewrót w tył z przysiadu podpartego do rozkroku
Aktywność nr 3
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Temat
Ćwiczenia kształtujące - podstawowe
Czas trwania
10 minut
Opis aktywności
Układ gimnastyczny
-z pozycji stojącej dwa kroki w przód przysiad, przewrót w przód do przysiadu i łącznie wyskok w górę
-przewrót w tył do siadu rozkrocznego
-siad prosty, przejście do leżenia przerzutnego
-z leżenia przerzutnego ugięcie nóg i przejście przez siad ugięty do pozycji stojącej
-dwa kroki w przód i powrót do pozycji wyjściowej
Aktywność nr 4
Temat
Ćwiczenia wyciszające
Czas trwania
5 minut
Opis aktywności
- leżenie na plecach ,mocne wdechy i wydechy powietrza
- w siadzie omówienie lekcji, zachęcenie do podejmowania aktywności fizycznej, pożegnanie
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
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