KONSPEKT LEKCJI WF KLASA II GIMNAZJUM
Temat: Doskonalenie poznanych elementów techniczno-taktycznych: przyjęcie i
prowadzenie piłki halowej + gra szkolna na śniegu.

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE
W zakresie motoryczności uczeń:
• Kształtuje szybkość, zwinność i podzielność uwagi
• Rozwija koordynacje wzrokowo-ruchową
• Wzmacnia siłę mięśni nóg
W zakresie umiejętności uczeń potrafi:
• Wykonać ćwiczenie poprawnie i w odpowiednim tempie
• Doskonalić podania i przyjęcia piłki
• Prowadzić piłkę wewnętrzną i zewnętrzną częścią stopy
• Przyjąć piłkę podeszwą
• Wykonać zwód pojedynczy
• Zastosować poznane elementy taktyki i techniki w grze szkolnej
W zakresie wiadomości uczeń:
• Rozumie polecenia nauczyciela
• Rozumie znaczenie uprawiania piłki nożnej w aspekcie zdrowotnym i rekreacyjnym
• Zna przepisy gry w piłkę nożną
• Zna zasady kulturalnego uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej.
W zakresie usamodzielnienia ucznia:
• Przestrzega zasady bezpieczeństwa zdrowego współzawodnictwa i rywalizacji
• Przeżywa radość i satysfakcję z uczestnictwa w zabawach integrujących grupę
Miejsce zajęć: boisko szkolne.
Przybory: piłki halowe, pachołki, znaczniki
Liczba ćwiczących: ok.14
Metody: objaśnienie, pokaz, analityczno-syntetyczna, zabawowa, zadaniowa.
L.p.

Tok zajęć

Treść i przebieg ćwiczeń

Czas

1.

Część wstępna

Zbiórka
Sprawdzenie gotowości do zajęć,
podanie głównych zadań do realizacji
Podział na drużyny
Zabawa ożywiająca – berek z piłką:
Uczeń prowadzi piłkę nogą(berek),
podbija do rąk by trafić uciekających,
trafiony staje w rozkroku,

2
min.

5
min.

Uwagi
organizacyjnometodyczne
2 drużyny po 7
osób
Rozdanie
znaczników
Liczy się liczba
trafionych przez
berków
przeciwnych

drużyn. Po 1
min. zmiana
berka.
L.p.

Cześć wstępna

2.

Część główna

Ćwiczenia ogólno usprawniające
Bieg dookoła sali: skip A, C,
przekładanka, krok odstawno-dostawny,
przejście do marszu, krążenia szyi,
krążenia ramion w tył, wymachy rąk w
tył, wymachy nóg do przodu, marsz w
półprzysiadzie, marsz w wypadzie,
stojąc w rozsypce : krążenia bioder,
podskoki obunóż, na 1 nodze,
naciąganie mięśni kończyn dolnych,
krążenia kolan i stawów skokowych.
Ćwiczenia techniczne – przyjęcie i
prowadzenie piłki, ćwiczący ustawieni
w rzędach kolejno prowadzą piłkę
między czterema pachołkami
(slalomem),biegną do linii końcowej
boiska prowadząc piłkę podeszwą stopy,
Powrót do swojego rzędu przekazując
podaniem piłkę następnemu
ćwiczącemu a sami idą na koniec rzędu,
wygrywa drużyna, która pierwsza
zakończy ćwiczenie. Druga
konkurencja-slalom, podanie
wewnętrzną częścią stopy do partnera
stojącego na linii końcowej boiska
,zajęcie jego miejsca. Po przyjęciu piłki
kolega prowadzi ją wykonuje slalom
między pachołkami ,podaje do
kolejnego zawodnika w rzędzie i idzie
na koniec rzędu.

Gry treningowe – zespoły grają ze sobą
dwie połowy po 8 min.

..3.

Część końcowa

Zabawa w ,, Dziadka’’ – ćwiczący
ustawieni na obwodzie koła 1 w środku.
Stojący na obwodzie koła uderzają piłkę
tak by nie przechwycił jej środkowy.

5
min.

10
min.

.

16
min

.5
min

2 drużyny – 2
rzędy – forma
rywalizacji.
Ćwiczymy
prawą i lewą
nogą, zwracamy
uwagę na
dokładność w
wykonywaniu
ćwiczeń, piłka
nie powinna
oddalać się od
nogi
prowadzącego
więcej jak 0,5
m.
2 konkursy. Nie
ćwiczący na
tablicy liczą
punkty. podają
piłki, pomagają.
.
Przypomnienie
zasad klasy I b –
1 mecz .
Drużyna gry w
hpn.

Za każdą
bramkę na
tablicy 1 pkt.
2 koła po 10
zawodników
Gra piłką na 1-2
kontakty

Gdy mu się to uda do środka idzie ten
który ostatni dotknął piłki.
Podsumowanie zajęć

2
min.

Podanie
wyników
rywalizacji,
ocena
zaangażowania
ćwiczących,
pożegnanie

Opracował: mgr Paweł Nobik

Zabrakło niestety śniegu ale ćwiczący i tak byli zadowoleni z przebiegu lekcji co pokazują
poniższe zdjęcia:

Wiosenna aura wprowadziła wszystkich w dobry nastrój, wszyscy ćwiczyli z pełnym
zaangażowaniem.

Rywalizacja była zacięta między zespołami, wygrała drużyna w pomarańczowych
koszulkach 7:6

Jako prowadzący jestem zadowolony z przebiegu lekcji, która
sprawiła dużą frajdę
ćwiczącym, a prośba drużyny przegranej o rewanż świadczy o
ambicji i chęci zwycięstwa.

