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Wprowadzenie do konspektu

Lekcja typu doskonalącego. Uczniowie w formie zabawowej doskonalą elementy
techniki gry w unihoka, a także utrwalają poznane wcześniej wiadomości z matematyki, j.
polskiego, geografii, biologii. Połączono tu aktywność ruchowa i elementy poznawczego,
szybkiego myślenia. Uczniowie już niemal od początku są podzieleni na rywalizujące ze sobą
zespoły, a nauczyciel cały czas czuwa nad punktacją. Dla uatrakcyjnienia zajęć wprowadzono
nietypowe przybory.

Konspekt lekcyjny z wychowania fizycznego

Klasa V chłopcy
Sprzęt: 6 pachołków, 16 kijów do unihoca, krążki, tablice, kreda, kartony z wpisanymi
hasłami, 4 materace, 4 pudła kartonowe.
Zadania:

1. Doskonalenie umiejętności prowadzenia i przetaczania piłki.
2. Rozwijanie zwinności i szybkości, koordynacji wzrokowo- słuchowej.
3. Doskonalenia wiadomości z j. polskiego, geografii, biologii, zasady

współzawodnictwa w zespole.

TOK LEKCJI TREŚĆ DOZOWANIE WSKAZÓWKI
METODYCZNO_
ORGANIZACYJNE

I. Część
wstępna (12’)
- czynności
organizacyjne

Zbiórka, raport,
powitanie okrzykiem
„unihoc”.
Sprawdzanie
gotowości do zajęć.
Podanie zadań,
przypomnienie zasad
bezpiecznego
poruszania się kijem.

2’ Zbiórka w
dwuszeregu.
Zwrócenie uwagi na
prawidłowe trzymanie
i prowadzenie kija.

- zabawy
przygotowujące do
zadań głównych

Zabawa bieżna
„chwyć przybór”

3’ Na środku sali
układamy kije tyle ile
jestćwiczących. Na
sygnał U. Podbiegają
i chwytają przybór.
Po trzech próbach
prowadzący odkłada
kij. Uczeń, który nie
chwyci wykonuje
zadania dodatkowe
np. mówi
rymowankę...

Zabawa „Po kole” 2’ Ustawienie w kole.
Kij blenda do góry, na



sygnał U. Porusza
swój kij, chwytając
stojący obok. Komu
upadnie przybór
odpowiada,
wykonując zadania
dodatkowe ( dowolne
ćwiczenie z kijem).

Zabawa „Gorąca
kula”

2’ Nauczyciel rozsypuje
piłki po sali, U.
Przeskakują przez nie
lub prowadza kijami
tak, aby nie dotknąć
ich nogami.

Zabawa „Berek
Unihoc”

3’ Każdy U. Posiada kij
i piłkę, trzech U. Bez
piłek- mają oni za
zadanie odebranie
piłeczki dowolnie
wybranemu U., który
po jej stracie staje się
berkiem.

II. część
główna (23’)
Doskonalenie
sprawności w różnych
zakresach

U. dowolnym
sposobem
doprowadza piłkę do
bramki.

2’ Ustawienie w parach
po kole, jeden U.
Rozpoczyna ucieczkę
za nim podąża drugi,
który stara się
odebrać piłeczkę.

Prowadzenie piłki
kijem, przetaczanie -
„dwojak unihoc”

2’ Ustawienie jak
poprzednio. Pierwszy
U. Stara się uchronić
przed strata piłki
przekazuje ja innemu
U. Stojacemu na
zewnątrz koła sam
stając przed parą.

,, Wyścig numerków” 3’ U. ustawieni w
czterech zespołach,
każdy na swój numer.
Nauczyciel wywołuje
przez proste równanie
z elementem
dodawania lub
odejmowania, np.
1+1= numery 2
wbiegają obiegają
rzędy poza
pachołkami,



prowadząc piłeczkę
kijem,, powracając na
swoje miejsce. N.
Zlicza punkty.

,, Postaw- zabierz” 3’ Przed każdym
zespołem 3 kółka oraz
piłeczka w ringo, na
sygnał nauczyciela
pierwszy U. Z rzędu
ma za zadanie
rozstawienie piłeczek
do odpowiednich kół,
prowadząc po jednej.
Następny U. Z rzędu
przyprowadza
piłeczki do ringo.

Prowadzenie krążka
kijem- „Wyścig z
układem wyrazu”.

4’ Nauczyciel
przekazuje zespołom
kartony z wypisanym
wyrazem, U.
Opracowują strategie
postępowania. Na
sygnał U. Biegną do
krążków i po jednym
przyprowadzają je do
swych zespołów.
Pozostali U. Układają
wyrazy np. kruk,
kura, sowa.

,, Wyścig miast
Polski”

4’ Pierwszy U. Z rzędu
prowadzi krążek do
materaca i tam kreda
pisze dowolne miasto
oraz powraca biegiem
do szkoły. Następny
dobiega do materaca i
pisze następne miasto
lecz na literę
kończącą pierwszy,
np. WarszawA,
AugustóW,
WrocłaW...

,, Kto więcej” 2’ W czasie jednej
minuty, każdy zespół
z oznaczonego
miejsca stara się
umieścić jak
najwięcej piłek na
pudłach.



,, Samogłoski-
spółgłoski”

3’ Ustawienie w dwóch
szeregach twarzą do
siebie, na linii
środkowej ustawione
krążki z naklejonymi
literami. Na sygnał U.
Dobiegają do linii i
starają się zdobyć
jedna samogłoskę za
zdobycie prawidłowo
1 pkt.

Część główna
(5’)
Gra uproszczona,
doskonalenie
współdziałanie w
zespole

,, Żywa bramka” 5’ Bramkę- pudło
trzyma jeden z U. Na
sygnał drużyny starają
się wrzucić piłkę do
swojego pudła,
drużyna przeciwna
przeszkadza jej w tym

Część końcowa
(8’)
Uspokojenie
organizmu

Zabawa uspokajająca
„unihoc”

3’ Siad skrzyżny w
półkolu. Jeden U.
Staje tyłem do
zespołu. N. Wskazuje
na siedzącego U.
Który zmienionym
głosem mówi słowo
„unihoc”. U.
Odwrócony wskazuje
kto to był.

Czynności
organizacyjne
związane z
zakończeniem lekcji

Zbiórka.
Omówienie lekcji.
Ogłoszenie
zwycięzcy.
Pożegnanie.


