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SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Publiczne Gimnazjum w Pajęcznie
Klasa II- grupa dziewcząt
Przedmiot -wychowanie fizyczne
Prowadzący zajęcia-mgr Bożena Dymek
Dział programu-RMT

TEMAT: „ROZTA ŃCZONA LEKCJA”- doskonalenie poznanych kroków
aerobiku poprzez łączenie ich w układy choreograficzne.

CEL OGÓLNY:
Kształtowanie: poczucia rytmu; koordynacji słuchowo-ruchowej
i przestrzennej; płynności i estetyki ruchu; wytrzymałości w ćwiczeniach
przy muzyce; nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
UCZEŃ:
� zna podstawowe kroki bazowe aerobiku
� potrafi prawidłowo wykonać te kroki
� umie „odczytać” kroki bazowe z pokazu prowadzącego
� potrafi łączyć różne kroki w jedną całość (łączenie ruchów ciała w rytm

muzyki)
� umie kontrolować poprawność wykonywanychćwiczeń
� potrafi współpracować w grupie
� zna zasadę równowagi obciążeń
� umie omówić dodatni wpływ regularnego treningu aerobowego na

organizm człowieka
� zna rolę i zasady prawidłowego stretchingu (rozciągania) i umie je za-

stosować podczasćwiczeń końcowych

KOMPETENCJE KLUCZOWE:
� kształtowanie zdolności motorycznych
� umiejętność współpracy w grupie
� wykorzystanie doświadczeń i różnych elementów wiedzy z zakresu

sportu i rekreacji ruchowej na „dziś i jutro”
� stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu ekspresji ruchowej

KOMPETENCJE PRZEDMIOTOWE:
� świadome podnoszenie sprawności motorycznej podczas treningu ae-

robowego (aerobiku)
� utrzymanie zdrowia fizycznego i psychicznego
� umożliwienie uczniom przeżycia radości, jaką dają dobrze dobrane

i przeprowadzone zajęcia ruchowe
� wdrażanie do autokorekcji, stwarzanie okazji do kształtowania pozy-

tywnych cech charakteru takich jak: odwaga, wiara we własne siły



2

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE (CELEOPERACYJNE) W ZAKRESIE:

I. SPRAWNOŚCI MOTORYCZNEJ

UCZEŃ:
� wzmocni siłę poszczególnych partii mięśni
� poprawi wytrzymałość
� zwiększy poczucie rytmu
� rozwinie koordynację wzrokowo-ruchową
� zwiększy orientację przestrzenną

II. UMIEJĘTNOŚCI

UCZEŃ:
� potrafi wykonać ćwiczenia kształtujące partie mięśni (RR, T, NN, pośladków)
� potrafi wykonać i powtórzyć układ choreograficzny

III. WI ADOMOŚCI

UCZEŃ:
� zna zasady bezpiecznego wykonywaniaćwiczeń
� wie jaki wpływ ma aerobik na zgrabną sylwetkę i estetykę ruchu
� zna zasóbćwiczeń kształtujących wytrzymałość, siłę mięśni RR, NN

i pośladków
� zna zasady wykonaniaćwiczeń rozciągających
� dostrzega pozytywną rolę muzyki jakośrodka mającego szczególne znaczenie

w pokonywaniu napięć i stresów

IV. USAMODZIELNIANIA

UCZEŃ:
� współuczestniczy w organizacji zajęć:

- samodzielnie dobieraćwiczenia kształtujące poszczególne partie mięśni
( RR, talii, bioder, brzucha, grzbietu, pośladków i NN )

� dobiera bezpieczną pozycję do ćwiczeń
� poprawia ( koryguje ) postawę
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REALIZACJA ZAJ ĘĆ

METODY:
I. REALIZACJI ZADAŃ RUCHOWYCH:

� naśladowczo-ścisła
� bezpośredniej celowości ruchu
� ruchowej ekspresji twórczej
� zadaniowo-ścisła

II. PRZEKAZYWANIA WIEDZY:
� pokaz
� objaśnienie
� pogadanka

III. WYCHOWAWCZE:
� działanie przykładem osobistym
� instruowanie
� wyrażanie aprobaty

FORMA ZAJĘĆ:
� praca w grupie
� praca indywidualna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
� magnetofon kompaktowy
� płyty kompaktowe
� laski gimnastyczne
� krzesła

CZAS TRWANIA:
� jedna jednostka lekcyjna

PRZEBIEG ZAJ ĘĆ (skrót) –załącznik nr 1

CZĘŚĆ WSTĘPNA:
� sprawdzenie listy obecności
� podanie tematu zajęć
� krótkie wprowadzenie

CZĘŚĆ GŁÓWNA A
CZĘŚĆ GŁÓWNA B

CZĘŚĆ KOŃCOWA:
� przedstawienie referatu nt. „ROLA I ZASTOSOWANIE MUZYKI

W WYCHOWANIU FIZYCZNYM” –załącznik nr 2
� wypełnienie ankiety ewaluacyjnej–załącznik nr 3
� zbiórka; omówienie zajęć; pytania
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Załącznik nr 1 PRZEBIEG ZAJ ĘĆ
Czynności uczniaCzęść

zajęć

docelowe zadania

Czynności
nauczyciela

Metody

1 2 3 4 5

Część
wstępna

- nabierze pozytywnej
motywacji do udziału w
zajęciach

-słucha informacji nauczyciela
-zapoznaje się z zadaniami zajęć

-sprawdza gotowość ucznia
do zajęć
-podaje temat zajęć
wyjaśnia wpływ przygotowa-
nia organizmu na efektyw-
ność ćwiczeń
-zwraca uwagę na zachowanie
bezpieczeństwa w czasie
ćwiczeń

-pogadanka

Część
główna A

wykona przy muzyce:
- ćwiczenia RR, NN, T
- ćwiczenia gibkościowo-
koordynacyjne
- ćwiczenia rozciągające
i rozluźniające

wykona przy muzyce:
- ćwiczenia RR, NN, T
- ćwiczenia gibkościowo-
koordynacyjne
- ćwiczenia rozciągające
i rozluźniające

- proponuje zaplanowane
przez siebiećwiczenia
- czuwa nad zachowaniem
bezpieczeństwa
- czuwa nad odpowiednim
tempem, rytmem
i dokładnością wykonywa-
nychćwiczeń

- naśladowczo-ścisła
- bezpośredniej celowo-
ści ruchu
- ruchowej ekspresji
twórczej

- poprawi wydolność organi-
zmu, koordynacje wzrokowo-
ruchową
i skoczność
- stosujećwiczenia zwięk-
szające ruchomość
w stawach
- pozna układy choreograficz-
ne

wykona przy muzyce:
- ćwiczenia w tempie chodu
i biegu połączone z koordynacją
ruchową
- podskoki w różnych warian-
tach i kombinacjach
w połączeniu z pracą RR i NN

- proponuje zaplanowane
przez siebiećwiczenia, które
łączy kolejno w układy cho-
reograficzne

- naśladowczo-ścisła
- bezpośredniej celowo-
ści ruchu
- ruchowej ekspresji
twórczej

Część
główna B

- wzmocni mięśnie RR, talii,
grzbietu, brzucha, bioder,
pośladków i NN

wykona przy muzyce:
- zaproponuje i wykonaćwi-
czenia wzmacniające siłę mięśni
RR, talii, bioder, grzbietu, brzu-
cha, pośladków
i NN

- poleci wykonaniećwiczeń
wg inwencji ucznia
- czuwa nad poprawnością
wykonywanychćwiczeń,
koryguje błędy

- zadaniowo-ścisła

- uspokoi organizm po wysił-
ku
- pozna celowość wykonywa-
nychćwiczeń

wykona przy muzyce:
- ćwiczenia oddechowe
i uspokajające
- ćwiczenia rozciągające

- pokaże i objaśni ćwiczenia
oddechowe, uspokajające
i rozciągające

- naśladowczo-ścisłaCzęść
końcowa

- doceni rolę muzyki jako
środka mającego szczególne
znaczenie w radzeniu sobie ze
stresem

- zaproponuje sposoby wyko-
rzystania muzyki
w radzeniu sobie ze stresem
(przedstawienie referatu nt.
„Rola i zastosowanie muzyki
w wychowaniu fizycznym”)
-wypełni ankietę ewaluacyjną

- uzupełni wypowiedzi
uczniów
- wyjaśni wpływ ćwiczeń
wykonywanych przy muzyce
na estetykę ruchu i zgrabną
sylwetkę
- zachęci uczniów do wyko-
rzystywania muzyki
i tańca jako formy odreago-
wania stresu
- oceni i podsumuje pracę
uczniów na zajęciach

- pogadanka
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Załącznik nr 2

Rola i zastosowanie muzyki w wychowaniu fizycznym

Warunkiżycia codziennego, tempo pracy i nauki powodują wśród dzieci i młodzieży powstawanie napięcia,
są przyczyną wielu stresów. U uczniów w czasie zajęć szkolnych może nastąpić obniżenie sprawności psychofi-
zycznej. Należy więc wykorzystać takie formy oddziaływania na nich, które będą likwidować stany stresowe
i nerwicowe. Przede wszystkim należy jednak likwidować ich przyczyny, czyli dążyć do stonowania wszelkich
niepotrzebnych napięć. Jest to możliwe na lekcjach wychowania fizycznego, gdzie można wprowadzić formy
relaksacyjne przy muzyce. Muzyka, której na co dzień słuchają dzieci i młodzież, wprost „bombarduje” uszy
głośnymi dźwiękami i doprowadza wyłącznie do reakcji pobudzenia, powoduje wyzwalanie się agresji i prze-
mocy. Na lekcji wychowania fizycznego natomiast muzyka tworzy ład, stając się potężną siłą oddziaływującą na
psychikę uczniów. Dzięki swojej właściwości pobudzenia i hamowania muzyka może porządkować czynności
życiowe.

W czasiećwiczeń relaksacyjnych następuje odprężenie i uspokojenie organizmu. Przyswojenie sobie umiejętno-
ści relaksowania pozwala na jasny, obiektywny wgląd w samego siebie. Taki stan likwiduje niepokój, lęk,
a wyzwala poczucie spokoju i pewności. W dalszej konsekwencji budzi to aktywność i chęć zdobywania osią-
gnięć oraz daje poczucie satysfakcji zżycia i z twórczego działania. Doćwiczeń relaksacyjnych należy przygo-
tować taką muzykę, która pomoże pozbyć się stanów lękowych, obciążeń stresowych, z jakimi uczniowie przy-
bywają na lekcje wychowania fizycznego. Wćwiczeniach relaksacyjnych przy muzyce bardzo ważne jest od-
izolowanie się od bodźców zewnętrznych i „wyciszenie organizmu”. Trafnie dobrana muzyka, słuchana wielo-
krotnie, ma działanie uspokajające.

Muzyka i ruch łączą się w sposób naturalny, pierwotny. Rytm oddechu i uderzeń serca towarzyszy nam przez
całeżycie. Taniec i wiele różnych form gimnastycznych znajduje pełen wyraz przy akompaniamencie muzycz-
nym. Muzyka wspomaga ruch, dynamizuje go, steruje i harmonizuje. Łączy ćwiczenia w pełną całość, sprawia-
jąc, że ruch daje radość. Wiadomo,że muzyka potrafi pobudzać, jak i uspokajać. Oczywiście zależy to od ro-
dzaju muzyki i od indywidualnych odczuć, które są ściśle związane z psychiką. Odbiór różnego charakteru mu-
zyki określony jest kryteriami obiektywnymi i subiektywnymi. Tempo, takt, rytm i melodia są równie ważne dla
analizy muzycznej, jak i dla pierwszego wrażenia.

Muzyka nie tylko stymuluje, ale także często przejmuje funkcje kierowania wykonywanym ruchem. Przez traf-
nie dobrane tempa muzyki możemy regulować emocjećwiczących – nadmierne pobudzenie niwelować wolniej-
szą i wyciszoną muzyką, stany pasywnych postaw pobudzać muzyką głośniejszą i bardziej dynamiczną. Dzięki
temu realizowany jest element dyscyplinujący oraz element akceptacji nauczanych zasad czy norm. Muzykę

należy również rozpatrywać w kategoriach zjawisk fizycznych i emocjonalnych wpływających na fizjologiczne
i biochemiczne przemiany w organizmie odbiorcy. Najsilniej oddziałującym elementem, szczególnie na sferę

psychoemocjonalną, jest melodia (linia melodyczna). Odbiór melodii ma decydujący wpływ na nastrójćwiczą-
cego, a tym samym na jego nastawienie do tego, co robi. Dzięki niej możemy regulować zaangażowanie
uczniów.

Muzyka w połączeniu z ruchem tanecznym to jeszcze jeden sposób wykorzystania jej na lekcji wychowania
fizycznego. Tańce to wprawdzie wspaniała forma zajęć przede wszystkim dla dziewcząt, ale oddziaływują one
na wszystkich uczniów przez swój rytm i melodię, pozwalają przeżyć muzykę nie tylko słuchowo, lecz i ruchami
ciała. Mają wpływ na podniesienie kulturyżycia codziennego,życia towarzyskiego i uczuciowego dzieci
i młodzieży szkolnej. Taniec pozwala ludziom nieśmiałym, nadmiernie wrażliwym zapomnieć o swoich słabo-
ściach. Można zatem powiedzieć, że muzyka w powiązaniu z określonym ruchem (rytmicznym, tanecznym)
i wykorzystana na lekcji wychowania fizycznego pełni funkcje: relaksacyjną, dyscyplinującą, poznawczą, uczy
kultury zachowania się poprzez formy muzyczno-ruchowe. Jest także doskonałymśrodkiem pomocniczym przy
ćwiczeniach gimnastycznych. Dobrze dobrana i zespolona z ruchem działa naćwiczących ożywiając. Często
wykorzystanie muzyki na lekcji wychowania fizycznego powoduje większe nią zainteresowanie wśród dzieci
i młodzieży także poza szkołą.

Referat został opracowany w oparciu o następującą literaturę:

1. E. Gross, D. Rothmair, „Nowy aerobik, siła i odporność”, Warszawa 1997
2. O. Kuźmińska, H. Popielowska, „Taniec, rytm, muzyka”, AWF, Poznań 1995
3. J. Prywer, „Aerobik”, Poznań 1984
4. Z. Szot, „Gimnastyka”, Gdańsk 1992
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Załącznik nr 3

Ankieta ewaluacyjna
dla uczniów

opracowana przezmgr Bożenę Dymek

Celem tej ankiety jest wyrażenie Twojej opinii nt. przeprowadzonych zajęć wy-
chowania fizycznego.
Proszę o wypełnienie tej anonimowej ankiety oraz zakreślenie wybranej
przez Ciebie odpowiedzi.

1. Czy pamiętasz podstawowe kroki bazowe aerobiku?

☺ � �

2. Czy potrafisz wykonać podstawowe kroki bazowe aerobiku?

☺ � �

3. Intensywność wysiłku podczas zajęć była dla Ciebie:

zbyt mała w sam raz zbyt duża

4. Atmosfera zajęć była:

☺ � �

5. Prowadząca była:

☺ � �

6. Czy ta forma zajęć (aerobik) Ci odpowiada?

☺ � �

Jeśli nie to dlaczego?

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Dziękuję za wypełnienie ankiety


