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TOCZONY JADWIGA

Częstochowa

GIMNASTYKA

Temat: Układ równoważny wg inwencji
ćwiczącej

Zadania
dodatkowe ucznia

-doskonali: przewroty w przód,
tył, naskok kuczny,
- poznaje proste próby siły
wybranych mięśni

Motoryka: - kształtuje ogólną sprawność
motoryczną z akcentem na
zwinność, koordynację oraz
rytmizację

Umiejętności: -potrafi przygotować organizm do
wysiłku przy muzyce naśladując
prowadzącego
- umie opracować i wykonać
prosty układćwiczeń
równoważnych
- rozwiązuje wspólnie z innymi
zadania problemowe

Wiadomości: - wie jak dokonać samooceny
siły wybranych mięśni
- wie jakie znaczenie mają
mięśnie grzbietu i brzucha dla
utrzymania prawidłowej sylwetki

Wychowawcze
działania:

- wyzwalanie twórczej inwencji
- kształtowanie zaufania do
własnych sił i umiejętności

Metoda: Zadań dodatkowych

Formy
organizacyjne:

- frontalna, ze współćwiczącym

Miejscećwiczeń: - sala gimnastyczna

Przyrządy i
przybory:

- 6 materacy, 2 skrzynie, 6
ławeczek, 5 stojaków, 2 stopery, 2
obręcze gimnastyczne, 1 piłka
siatkowa, magnetofon, 2 kartki
papieru, ołówki

grupaćwiczebna: 17 dziewcząt ( w tym 3 zwolnione),
kl.1 gmin.

Czynności
ucznia

Czynności
nauczyciela

Metody

Docelowe Zadania

Część wstępna
Zapoznaje się
z zadaniami
lekcji

-słucha
informacji
nauczyciela

-pozna
zadania
lekcji,

-sprawdza
obecność,
przygotowanie do
zajęć

-podaje zadania
lekcji

Pogadanka

Pobudzi i
przygotuje
organizm do
ćwiczeń

Zabawa
„powietrze,
ziemia,
woda”
-reaguje
ruchem na
słowa N- la,
a nie na
gesty N-la i
liczy ilość
pomyłek.

-wykona
ćwiczenia
zgodnie ze
swoimi
możliwościa
mi

-wyjaśnia
przebieg zabawy,
wskazuje
uczennicę, która
wykazała się
najlepszą
orientacją

-poleca ustawić
się w „rozsypce”

-przeprowadza
rozgrzewkę w
formie aerobiku;
celem
przypomnienia
wplataćwiczenia
i elementy
obowiązkowe,
które mają być
zawarte w
układzie
równoważnym

Zabawowa

Naśladowcza –
ścisła
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Część główna

Kształtuje
zwinność,
koordynację

Wzmacnia
obręcz
barkową
wykonując
ćw. w

-porusza się po sali w rytm
muzyki i szukaćwiczącej o
zbliżonym wzroście; siada
z partnerką w oznaczonym
miejscu sali, kiedy muzyka
milknie

1- wykonuje przewrót w
przód i tył na zmianę z
poznanych pozycji
- kontynuujećwiczenie
slalomem między pięcioma
stojakami:

na czworakach
w podporze tyłem
biegnąc tyłem
biegnąc przodem

powrót spokojnym
truchtem obok stojaków

zmiana: jedna z pary może
dotykać stopami podłogi,
jednak nie może dźwigać
ćw.

2.-wykonuje
a. chód na czworakach
na ławeczce
b. chód w bok po
ławeczce

-określa sposób doboru
współćwiczącej i miejsce zbiórki

-omawia zadania na
poszczególnych stacjach, sposób
rozstawienia przyrządów i
przyborów (część stanowisk
przygotowana przed lekcją)
-podaje niećwiczącym kartki z
opisem prób mięśniowych
-informuje,że ćwiczenia
wykonywane są w trakcie trwania
muzyki, cisza oznacza,że uczeń
przerywaćwiczenie i w siadzie
skrzyżnym oczekuje na polecenie
N-la; zmiana po każdej stacji
odbywa się wg wskazówek N-la
-angażuje ucz niećwiczące do roli
pomocników na poszczególnych
stacjach (przypominanie o
zmianachćwiczeń, dokonywanie
zapisów prób)

-omawia przy każdej zmianie
stanowisk sposób wykonania
przejść

Problemowa

Zadaniowa-
ścisła

Problemowa

-Zadaniowa-
ścisła
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podporach

Wzmacnia
mm brzucha

Doskonali
odbicia
górne i
dolne

Doskonali
naskok
kuczny,
wykonuje
zwis

Wykonuje
ćwiczenia
równoważne

c. chód na czworakach
po ławeczce RR opiera na
podłożu,

- na drugiej ławeczce
wykonujeślizgi w leżeniu
przodem i tyłem ( w
leżeniu tyłem NN
przyciąga do klatki
piersiowej).

zmiana : poruszają się
krokiem półkowym

3- wykonuje próbę siły
mięśni brzucha - stara się
wykonać jak największą
liczbę powtórzeń w ciągu 1
minuty-

po próbie odbija z e
współćwiczącą piłkę
siatkową

zmiana : przedostają się
dotykając podłoża jedną
parą RR i NN

4 a wykonuje naskok
kuczny na skrzynię (4-cz.),
przechodzi po ławeczce
zaczepionej na skrzyni i
drabinkę, po drabince, w
zwisie, przemieszcza się

do drugiej ławeczki
skośnie zaczepionej,
dowolnym sposobem
zjeżdża w dół na materac
- b. wbiega lub wchodzi
na skośnie zawieszoną
ławeczkę, w zwisie na
drabince przedostaje się na
ławeczkę, ze skrzyni
zeskakuje na materac do
przysiadu

zmiana : krokiem
odstawno-dostawnym
trzymając się za dłonie

5.opracowuje własny układ
ćwiczeń równoważnych na
ławeczce gimnastycznej :
wykorzystuje poznane
wcześniej elementy,
rozplanowujećwiczenia na

-doradza, koryguje

Zadaniowa-
ścisła

Problemowa

Zadaniowa-
ścisła

Zadaniowa-
ścisła

Zadaniowa



4

Wykonuje
skoki wolne

Wzmacnia
mięśnie
grzbietu

4- krotne przejścia po
ławeczce

zmiana: pojedynczo-
przemieści się nie
dotykając stopami podłogi

6.wykonuje skoki
jednonóż, obunóż,
wieloskoki przez obręcze
ułożone na materacach

zmiana: wg inwencji
ćwiczących

7. wykonuje próbę siły mm
grzbietu leżąc przodem na
skrzyni, pomiar czasu,
dotąd dopóki T jest w
poziomie
-po próbie zabawa obręczą
gimn

-odnosi sprzęty na
wyznaczone miejsce

Zabawa „Czaty”

-wyznacza kolejność sprzątania
sprzętu
-poleca niećwiczącym, które
brały udział przy wykonywaniu
prób o przygotowanie rankingu
wyników

-omawia przebieg zabawy,
sposób ustawienia grupy

Problemowa

Zadaniowa-
ścisła

Zadaniowa-
ścisła

Zabawowa

Część końcowa

Uspokoi
organizm

-w luźnym biegu rozluźnia
mięśnie RR i NN w indyw.
sposób

-wykona siad skulny na
obwodzie koła z podaniem
RR zwalniając chwyt RR
siada skulnie w rozkroku z
luźnym skłonem T w przód
z równoczesnym
rozluźnieniem NN, po
czym wraca do siadu
skulnego z chwytem za RR

-w siadzie klęcznym
słucha N-la

-omawiaćw. uspokajająco-
relaksujące

-omawia przebieg lekcji,

-dzieli się swoimi uwagami i

Zadaniowa-
ścisła
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-zapoznaje się z wynikami
prób
-dowiaduje się o
przyczynach powstawania
wad postawyzwiązanych
z osłabieniem gorsetu
mięśniowego
-odnosi uzyskane
informacje z wynikami
prób siły mięśni do własnej
osoby – wyciąga wnioski

spostrzeżeniami nt. układów,
wskazuje na ciekawe rozwiązania
uczennic
-wskazuje i nagradza aktywnie
ćw.

-zaznajamiaćw. z wynikami
prób, krótko omawia znaczenie
znajomości prób siły
poszczególnych mięśni i
umiejętności wykorzystania ich
na codzień

-odpowiada na pytania

Pogadanka


