
Scenariusz zajęć z wychowania fizycznego
dla klasy IV integracyjnej

TEMAT: Kształtowanie siły, zwinności oraz szybkości. Wdrażanie do     
ćwiczeń z współpartnerem.

ILO ŚĆ ĆWICZ ĄCYCH 16 dziewcząt; 2 z niedosłuchem

MIEJSCE: Sala gimnastyczna.

PRZYBORY:  Piłki, gazety, kocyk, piłeczka pingpongowa, kulki z waty

CZAS: 45 min.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Czynności organizacyjno-porządkowe. Zbiórka w dwuszeregu, powitanie, podanie i
objaśnienie tematu i zadań lekcji.

2. Zabawa ożywiająca – Kryj się.

Cała klasa Dziecko niesłyszące

Wszyscy biegają trzymając gazety rozłożone nad  głową. Na
sygnał: jeden gwizdek – zatrzymują się i wykonują przysiad
nakrywając się gazetą, na dwa gwizdki – siadają skrzyżnie i gazeta
również wędruje nad głowę. Zabawę powtarzamy kilka razy
zmieniając sygnały. Zawodnik, który się pomylił i przyjął
niewłaściwą pozycje lub źle się ukrył, musi opuścić następną
kolejkę w zabawie.

Nie opuszcza kolejki w
przypadku pomyłki.

3. Ćwiczenia ze współćwiczącym:

- w parach w wykroku przodem do siebie podanie rąk
partnerowi – naprzemianstronne zgięcia i wyprosty ramion w
poziomie połączone z wdechem i wydechem

- w staniu rozkrocznym tyłem do partnera – skłon
tułowia w przód i spotkanie rąk w bramce utworzonej z nóg, a
następnie wyprost i spotkanie rąk w górze nad głową

- w przysiadzie przodem do siebie walka kogutów –
podskoki obunóż i przepychanie partnera uderzeniami dłoni w
jego dłonie

- w siadzie skulnym podpartym nogi zgięte w kolanach,
stopy wzniesione nad podłoże, zwarte ze stopami partnera –
jazda na rowerze, zataczanie kół nogami ruchem
naprzemianstronnym i jednoczesnym

- w ustawianiu przodem do współćwiczącego – wyskoki
dosiężne głową do wzniesionej w górę dłoni partnera.

Leżenie przodem –
dmuchanie piłeczki
pingpongowej do
współćwiczącego przez
wyznaczoną linię

4. Zabawa na czworakach – taczki.



Ustawienie w parach jedno dziecko za drugim. Pierwsze dziecko
w przysiadzie podpartym, drugie, znajdujące się z tyłu,
podtrzymuje nogi partnera powyżej kolan, stojąc miedzy nimi.
Wszystkie pary poruszają się w różnych kierunkach. Po pewnym
czasie zamieniamy role w parach. Po opanowaniu chodu w
podporze organizujemy wyścig taczek. Wszystkie pary
jednocześnie ruszają z linii startu starając się jak najszybciej
znaleźć na linii mety. Wygrywa para, która pierwsza stanie na
mecie

Slizgi na kocyku w
pozycji czworaków z
toczeniem piłki lekarskiej
(1kg)głową.

5. Zabawa rzutna – podaj piłkę

Uczestnicy podzieleni na cztery rzędy, a każdy z nich na dwa
różne zastępy, które ustawiają się przy liniach na wprost siebie.
Odległość między liniami 6-8 m. Pierwsi zawodnicy z każdego
rzędu po jednej stronie linii otrzymują piłki. Na sygnał rzutem
jednorącz podają piłkę do kolegi zza linii i przechodzą na koniec
swojego rzędu. Po chwycie następuje szybkie odrzucenie piłki do
następnego itd. Zabawa kończy się gdy zawodnicy, którzy
rozpoczynali rzuty, otrzymali piłkę z powrotem, a wygrywa
zespół, który szybciej wykonał zadanie i jego piłka mniej razy
upadła

Przed rozpoczęciem
wyścigu ucz. wykonuje
próbny start.

6. Zabawa bieżna z kozłowaniem piłki – wyścig rzędów.

Ustawienie jak w zabawie poprzedniej: 4 rzędy podzielone na dwa
zespoły, ustawione na wprost siebie w odległości 8 metrów przy
liniach, między którymi znajduje się 4-6 chorągiewki, ustawione
jedna za drugą w odstępach. Piersi zawodnicy z zespołów
otrzymują piłki i na sygnał rozpoczynają bieg slalomem między
chorągiewkami, kozłując piłkę do kolegi z przeciwnego zastępu.
Po przekazaniu piłki biegną na koniec zastępu, a zawodnicy,
którzy przejęli piłk ę kozłują ją w biegu w stronę przeciwną.
Wyścig kończy się kiedy wszyscy zawodnicy wykonają bieg
slalomem dwukrotnie. Wygrywa zespół, który pierwszy ukończy
wyścig.

Stosujemy różne sygnały
do startu (klaśnięcie,
hasło START, gong,
gwizdek) w celu
kształcenia rozróżniania
dźwięków.
Przed rozpoczęciem
wyścigu ucz. wykonuje
próbny start.

7. Zabawa orientacyjna – skąd słychać gwizdek.

Ustawienie swobodne w rozsypce, dzieci zamykają oczy.
Prowadzący gwiżdże, a ćwiczący słuchają i odwracają się w
kierunku sygnału. Nauczyciel często zmienia miejsce i podaje z
różnych stron

Sygnalizuje usłyszenie
gwizdka podniesieniem
ręki i odwraca się w
kierunku skąd dochodzi
gwizdek. Stosujemy
różne natężenie dźwięku
gwizdka

8. Ćwiczenie korekcyjne

- Dzieci stoją w luźnej grupie; otrzymują kulki z waty-
dmuchają żeby kulki poleciały jak najwyżej

- W parach leżenie przodem twarzą do siebie z
podniesieniem wyprostowanych rąk - skłon tułowia w tył z
jednoczesnym uniesieniem rąk i powrót do leżenia. Po kilku
skłonach wspólne przetaczanie się z leżenia przodem do leżenia
tyłem.

- Dzieci otrzymują gazety z których robią kulki. W
leżeniu przodem toczenie kulki z ręki do ręki (łokcie skierowane



w bok nad podłożem).
- W leżeniu tyłem, nogi zgięte w kolanach podbijanie

kulki stopami
- W siadzie skrzyżnym z kulką na głowie skręty głową w

prawo i w lewo, w tył.

9. Czynności organizacyjno porządkowe, omówienie zajęć, ocena sprawności uczniów,
pożegnanie.
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