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KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO - UNIHOC

Temat lekcji: Nauka prowadzenia piłki w Unihocu.
Cele lekcji:  -  nauka prowadzenia i przetaczania piłki,

       -  zapoznanie się z przepisami gry kijem wysokim,
-  umiejętność pracy zespołowej.

Sprzęt: kije do unihoca, krążki i piłki do unihoca, piłeczki ping – pong, szarfy, stojaki.
Miejsce: Sala gimnastyczna.
Liczba ćwiczących 12
Klasa IV- szkoła podstawowa.
Prowadzący: Andrzej Weychan

Tok lekcji Zadania  Szczegółowe Czas Uwagi

Część wstępna Część „A”

1.Zbiorka.
2.Sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć.
3.Podanie tematu lekcji „Nauka prowadzenia piłki w Unihocu”
4.Zabawa ożywiająca „Ziemia, powietrze, woda”

Część „B”

1.Trucht po obwodzie koła  Rü uniesione z kijeü do unihoca.
2.Przekładanie na przemian nóg przez kij trzymany oburącz przed
   sobą.
3.Prowadzenie piłki w marszu jedną i drugą stroną łopatki.
4.Prowadzenie piłki w truchcie jedną i drugą stroną łopatki.
5. Przetaczanie piłki w marszu jedną i drugą stroną łopatki.
6. Przetaczanie piłki w truchcie jedną i drugą stroną łopatki.
7.w rozkroku prowadzenie piłki po torze „ósemki”.
8.W miejscu – krótkie przetaczanie piłki kijem z P i  L strony.
9.W siadzie o nogach ugiętych przeprowadzanie piłki kijem pod
  nogami.
10.w siadzie podbicia piłki łopatką.
11.Zabawa „Przeprowadź piłkę na pole przeciwnika”

   5’

   10’

W części wstępnej uczniowie
ustawieni w dwuszeregu

Na rozgrzewce uczniowie mają
kontakt z nowym sprzętem z
którym mogą się oswoić.
Należy zwrócić baczną uwagę
na bezpieczeństwo ćwiczących.
Prawidłowe korzystanie ze
sprzętu do unihoca.

Część główna
Część „A”

1.Prowadzenie piłki w marszu, truchcie i biegu po prostej,
   prowadzenie jedną i drugą stroną łopatki.
2.Prowadzenie piłki w marszu, truchcie i biegu z lekkimi
   uderzeniami.
3.Przetaczanie piłki w marszu, truchcie i biegu.
4.Prowadzenie piłki w marszu, truchcie i biegu z omijaniem
  stojaków.
5.Prowadzenie piłki po liniach sali gimnastycznej.
6.Gra „ Podaj piłkę pięć razy”

 13’

W początkowej części głównej
należy stopniować skalę
trudności- marsz, trucht, bieg.

Piłkę należy podać pięć razy
Między uczniami jednego
zespołu.
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Część „B”

1.Prowadzenie piłki w marszu, truchcie i biegu po prostej,
   prowadzenie jedną i drugą stroną łopatki.
2.Prowadzenie piłki w marszu, truchcie i biegu z lekkimi
   uderzeniami.
3.Przetaczanie piłki w marszu, truchcie i biegu.
4.Prowadzenie piłki w marszu, truchcie i biegu z omijaniem
  stojaków.
5.Wyścigi „numerków”.
6.Sztafeta wahadłowa.
&.Zabawa ‘Uproszczony unihoc”

Część
końcowa

1.Ćwiczenia uspokajające:
-w marszu wznos RR z kijem w górę i opust w dół,
-w marszu na czworakach przetaczanie -
dmuchaniem piłek do ping – ponga,
-marsz „żołnierzyków”

2.Omówienie lekcji- przypomnienie zasad bezpieczeństwa w
   czasie gry.

3.Oceny dla zaangażowanych uczniów w lekcję.

4.Pożegnanie

  4’ Uspokojenie organizmu,
korygowanie wad postawy
ciała, dzieci maszerują z
wyprostowanym tułowiem,
wciągniętym tułowiem,
uwypukloną klatką piersiową.

          13’ Wszystkie ćwiczenia w
tej części lekcji
prowadzone są w formie
wyścigów rzędów.

Uczniowie stoją
naprzeciw siebie,
wygrywa zespół, który
Najszybciej przemieści
się z piłką


