
Andrzej Kozłowski– nauczyciel wychowania fizycznego w Publicznej Szkole
Podstawowej w Górznie, 08-404 Górzno, woj.mazowieckie. Jestem absolwentem AWF w
Warszawie, posiadam uprawnienia trenerskie z tenisa, instruktorskie z: gimnastyki, lekkiej
atletyki, piłki nożnej, piłki siatkowej i tenisa stołowego

Mój adres: lennonandrzej@wp.pl, telefon kontaktowy- 607 605 998.
Adres domowy: Ul. Warszawska 7m2, 08-400 Garwolin, woj. mazowieckie.
Poniżej zamieszczony konspekt zawieraćwiczenia prowadzące do opanowania

umiejętności przerzutu w przód. Według mnie przeznaczony jest dla uzdolnionej sportowo grupy
chłopców ze szkoły podstawowej biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych. Ze względu na
bezpieczeństwoćwiczących i dużą trudność wykonania niektórychćwiczeń umieszczonych w
konspekcie, przez wiele lat swojej pracy nauczając przerzutu w przód starałem się ćwiczenia
przeprowadzać z małą grupą ćwiczących, np.: 10 osobową.

Proszę o opublikowanie konspektu i przysłanie potwierdzenia. W bieżącym roku
szkolnym kończę trzyletni staż na nauczyciela dyplomowanego.

Andrzej Kozłowski

GIMNASTYKA: NAUKA PRZERZUTU W PRZÓD.
DOSKONALENIE PODPORU TYŁEM LE ŻĄC ŁUKIEM- MOSTKA.

Konspekt lekcji wychowania fizycznego opracował mgr Andrzej Kozłowski.

ZADANIE GŁÓWNE: Nauka przerzutu w przód.

ZADANIE DODATKOWE: Doskonalenie prowadzenia podporu tyłem leżąc łukiem.

CELE LEKCJI W ZAKRESIE:

a) umiejętności- uczeń zdobywa umiejętność wykonania przerzutu w przód;

b) psychomotoryczności- uczeń zna podstawowećwiczenia kształtujące ruchomość

kręgosłupa;

c) wiadomości- uczeń zna technikę wykonania przerzutu w przód i podporu tyłem leżąc

łukiem;

d) wychowania- uczeń poprawnie współpracuje z kolegą w czasiećwiczeń dwójkowych,

pomaga nauczycielowi w asekuracji, uważnie słucha poleceń nauczyciela i

wykonuje te polecenia dla własnego bezpieczeństwa;

MIEJSCEĆWICZEŃ: sala gimnastyczna wyłożona matą gimnastyczną;

PRZYBORY: materace gimnastyczne, skrzynia gimnastyczna;

METODY: zadaniowaścisła, zabawowa-klasyczna

formy: frontalna, zajęć w parach;

KLASA: 10 chłopców z VI klasy o rozszerzonym programie wychowania fizycznego;

CZAS TRWANIA: 45 minut



Część
toku

Nazwa i opisćwiczenia Czas
trwania

Uwagi organizacyjno
-metodyczne

Część I-
wstępna

1. Zbiórka, powitanie klasy, podanie zadań
lekcji.

2. Bieg dookoła sali-ćwiczący boso biegają
po macie gimnastycznej

3. Podskoki z naprzemianstronnymi
wymachami ramion

4. Z pozycji leżąc przodem uginania i
prostowanie ramion

Ćwiczenia w dwójkach
5. W siadzie rozkrocznym skłony z

pogłębianiem trzymając się za ręce
6. Ćwiczący w siadzie płaskim, tyłem do

siebie, jedynka chwyta kolegę za
nadgarstki i opiera jego plecy o swoje,
dwójka wykonuje mocne wygięcie
kręgosłupa w tył, trzy razy i zmiana

7. Wymachy nóg w tył-ćwiczący opierają
prawe dłonie na prawe ramiona
współćwiczących i wymachują prawymi
nogami, zmiana

8. Jedenćwiczący wykonuje mostek
chwytając kolegę za kostki, drugi
asekuruje jedynkę podtrzymując za
łopatki, trzy powtórzenia każdy

9. Berek w parach-ćwiczący bawią się w
swoich parach
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Ustawieniećwiczących
w siadzie skrzyżnym na

macie
Pierwszą część prowadzi

jeden z uczniów
Nauczyciel bierze
aktywny udział we

wszystkichćwiczeniach,
aby być przygotowanym
do wykonania pokazu

Nauczyciel zwraca uwagę
na asekurację i wzajemną

pomoc w dwójkach
podczas wspólnych

ćwiczeń

Część II
-główna

Omówienie techniki wykonania elementu
gimnastycznego i pokaz

Z postawy zasadniczej wyskok w przód wraz
ze wznosem ramion przodem, w górę i z
wymachem jednej nogi w przód. W tej fazie
ćwiczeniaćwiczący wykonuje maksymalne
wyciągnięcie całego ciała w przód. W
następnej faziećwiczący kładzie nogę na
podłoże i opiera dłonie na szerokość barków.
Ta fazaćwiczenia jest najważniejsza, gdyż
należy pionem- staniem na rękach złączyć
obie nogi (nogę zamachową i odbijającą) i
dokonać energicznego odbicia z rąk. Po
wykonaniu tego następuje faza lotu, po
której jest lądowanie obunóż z ramionami w
górę. Prawidłowa technika tego elementu
powinna być wykonana na pełnym wygięciu
całego ciała.
Metodyka nauczania przerzutu w przód

10. Z uniku podpartego zamachem stanie na
rękach z przytrzymaniem przez
współćwiczącego

11. Stanie na rękach z rozbiegu trzech
kroków przy asekuracji nauczyciela.
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Nauczyciel omawia
technikę a później
wykonuje pokaz

Asekurujący blokuje
przemach swoim barkiem
Nauczyciel zwraca uwagę
na szybki zamach nóg i
łączenie nóg w staniu



12. Ze stania na rękachćwiczący wykonują
mostek przy asekuracji kolegi

13.Ćwiczący wykonuje stanie na rękach na
dwóch materacach, po czym zostaje
przeniesiony przez dwóch
ochraniających do ponownego stania na
rękach przez wykonanie przerzutu

14. Ze stania na rękachćwiczący przerzutem
w przód przechodzi na obie nogi z
pomocą współćwiczącego

15.Ćwiczący wykonują wychwyty z głowy i
karku z podwyższeniem do postawy z
ramionami uniesionymi do góry

Po wykonaniu ćwiczeń pomocniczych
przystępujemy do wykonania przerzutu

16. Przerzut w przód z rozbiegu kilku
kroków poprzez oparcie dłoni na jednej
części skrzyni gimnastycznej

17. Przerzut w przód z marszu, z podskoku, z
szybkiego rozbiegu i z miejsca
(nauczyciel stopniowo zmniejsza pomoc
i wymaga od uczniów samodzielnego
wykonania przerzutu w przód)

18. Przerzut w przód z marszu z niższego na
wyższe podłoże, np. na dwa materace
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Ochraniający trzymają
ćwiczącego za w
okolicach kręgów

lędźwiowych

Nauczyciel podtrzymuje
ćwiczących pod bark i

plecy

Ćwiczenie to wymusza
uzyskanie wysokiego

lotu, uczniowie wykonują
po jednej próbie

Część III-
końcowa

1. Uspokojenie organizmu,ćwiczenia
rozluźniające i oddechowe w pozycji
swobodnej.

2. „Kto zmienił miejsce”- dzieci siedzą na
obwodzie koła. Wyznaczone dziecko
przygląda się jakie jest ustawienie
kolegów, odwraca się do pozostałych
tyłem, wówczas dwie osoby zmieniają
się miejscami, zadaniem osoby
wyznaczonej, która odwraca się twarzą
do kolegów jest odgadnięcie kto zmienił
miejsce.

3. W siadzie omówienie lekcji, zwrócenie
uwagi na fakt, iż jest to bardzo trudny
element gimnastyczny, wymaga
wielokrotnego powtarzania i
doskonalenia. Dla własnego
bezpieczeństwa nie można wykonywać
tego elementu bez rozgrzewki i bez
opieki nauczyciela lub trenera.

4. Pożegnanie.
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Marsz dookoła sali

Dzieci siedzą w kole,
nauczyciel wyznacza

osoby do odgadywania

Nauczyciel siada z
uczniami, kieruje

dyskusją, przedstawia
swoje spostrzeżenia.
Nagradza najlepiej

ćwiczących pochwałą


