
Konspekt lekcji otwartej z wychowania fizycznego w Liceum Ogólnokształcącym

Data: 2003.04.16.
Klasa: IIIc-dziewczęta
Liczba uczniów: 12
Liczba ćwiczących: 10
Miejsce: mała sala gimnastyczna
Czas trwania: 45 minut
Przybory: magnetofon, skakanki, piłki lekarskie, jedna część skrzyni, piłka nożna, piłka
                 siatkowa, kreda, stoper, hantle, motylek.

I Zadanie dydaktyczne lekcji:
1. główne: kształtowanie siły mięśni RR i NN na obwodzie stacyjnym
2. dodatkowe: ćwiczenia relaksacyjno-oddechowe, elementy gimnastyki jogi.

II Zadanie kształcące: wzmocnienie siły obręczy barkowej, ramion i nóg.

III Zadanie wychowawcze:
1. poprzez ćwiczenia jogi nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem i agresją
2. poprzez stosowanie różnych form aktywności ruchowej na lekcjach, zachęcenie do

zdrowego stylu życia.

IV Wiadomości: jak wysiłek fizyczny wpływa na nasz organizm? – badanie tętna.

                                                                            Prowadząca lekcję: mgr Małgorzata Wesoły
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Tok lekcji Nazwa zabawy, gry, ćwiczenia Dozo-
wanie

Organizacja, uwagi

I część:
wstępna
org.-porzą-
dkowa

Ćw. oży-
wiająca

Zbiórka w szeregu, przywitanie.
Badanie tętna.

Ćw. w biegu i w marszu ze skakanką

2’-3’

3’-4’

Informuję o temacie
lekcji o celach jakie
razem mamy osią-
gnąć. Nauka badania
swojego tętna.
Bieg ze skakanką po
przekątnej boiska.

II część:

„A”
Ćw.
kształtu-
jące

w staniu

p.w. stanie w rozkroku, RR w górze ze
        skakanką

1. skręt T w prawą stronę z jednocze-
snym opadem

2. opad T w przód
3. opad T w lewą stronę
4. p.w.
5-8 w drugą stronę

p.w. jak wyżej
1. skłon T w prawo, zostawiamy ska-

kankę na podłodze
2. p.w.
3. skłon T w prawo, podnosimy ska-

kankę
4. p.w.
5-8 w lewą stronę

p.w. NN razem
1. zahaczamy skakankę o PN i ją pro-

stujemy w przód
2-3 wytrzymać
4. p. w.
5-8 ćw. NL

po
5x

po
4x

po
3x

Stajemy w półkole,
składamy skakankę na
cztery.
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w siadzie

w leżeniu

skoki

p.w. jak wyżej RR w górze
1. półprzysiad, przekładamy skakankę

pod stopami
2. skłon T w przód, RR tyłem w górę
3. wyprost
4. p.w.

p.w. siad klęczny. RR w górze
1. klęk jednonóż, PN w bok
2. skłon T w bok
3. wyprost
4. p.w.
5-8 LN

p.w. siad prosty, zakładamy skakankę na
stopy

1. skłon T w przód
2-3 pogłębić
4. p.w.

p.w. jak wyżej
1. ugięcie kolan
2-3 przetoczenie do leżenia przewrotne-
go z jednoczesnym wyprostem nóg
4. p.w.

p.w. leżenie przodem, RR wyciągnięte
wprzód

1. unosimy RR w górę
2-3 skłon T w tył
4. p. w.

p.w. jak wyżej
1. skakankę zakładamy na PN
2-3 prostujemy NP.
4. p.w.
5-8 NL

- skoki obunóż przez skakankę kręconą w
przód i w tył

 5x

po
5x

 6x

 5x

 6x

po
3x

po
10x
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„B”

Obwód
stacyjny

Ćw.
relaksa-
cyjne
 z jogi

1. bieg wahadłowy na odcinku 9m
2. około metra od ściany, opad tułowia w

przód na RR i odepchnięcie się od
ściany

3. odbijanie piłką nożną o ścianę w odle-
głości ok. 3m

4. rzut piłką lekarską  o ścianę z przed
klatki piersiowej w odległości ok. 2m

5. z przysiadu wyskok w górę z piłką le-
karską w rękach

6. wyciskanie na przemian  10x PR i LR,
przyrząd – hantle

7. skoki naprzemienne na jednej części
skrzyni

8. podpór przodem, wchodzenie na piłkę
lekarską i schodzenie

9. ćw. z motylkiem – siła mm. wewnętrz-
nych uda

10. odbicia piłką siatkową przy ścianie tyl-
ko sposobem górnym.

p.w. w staniu, RR wyciągnięte w bok
1. obracamy PS o 90 stopni a LS o ok. 30

stopni, LR wznosimy do góry a PR
wzdłuż T

2. skłon T w bok, powoli opuszczając PR
do kostki

3. wytrzymujemy ok. 10-15 sekund, gło-
wa skierowana ku górze

4. powoli wracamy do p.w.
5-8 w drugą stronę

p.w. jak wyżej
1. kładziemy RR na biodrach, głowa od-

chylona do tyłu
2. skłon T w przód, układamy całe dłonie

na podłodze, patrzymy w przód
3. staramy się pogłębić skłon T, dotykając

głową podłogi, liczymy sobie ok. 10
odechów

4. p.w.

na
każdej
stacji
po
45”

10’

2x

3x

Siad skrzyżny na linii
końcowej boiska, ba-
damy swoje tętno, za-
pamiętujemy wyniki.
Objaśniam ćwiczenia na
poszczególnych sta-
cjach. Po skończonym
obwodzie znowu mie-
rzymy tętno.

Przy ćwiczeniach jogi
skupimy się na uregu-
lowaniu oddechu.
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c.d. ćw.
jogi

2x
obwód
stacyjny

p.w. w staniu NN w lekkim rozkroku
1. RR w bok, NP. opieramy na udzie NL
2. składamy RR nad głową
3. wytrzymać ok. 10 oddechów
4. p.w.
5-8 LN

p.w. klęk prosty
1. unosimy biodra do góry
2. pogłębić na ok. 10-ciu oddechów
3. przechodzimy do siadu klęcznego – ok.

5 oddechów
4. p.w.

obwód stacyjny jak wyżej

po 2x

3x

na
każdej
stacji
po 30”

  Po skończeniu ćwiczeń z jo-
gi mierzymy tętno.

Skracam czas trwania ćwi-
czeń na danej stacji.
Po skończeniu, mierzymy
tętno.

III część
końcowa
ćw. u-
spakaja-
jące

Ćwiczenia jogi:

p.w. leżenie tyłem
1. uginamy PN w kolanie i przyciągamy

je do siebie, w takiej pozycji wytrzy-
mujemy ok.10 oddechów

2. p.w.
3. NL
4. p.w.

p.w. jak wyżej, RR w bok
1. uginamy NN w kolanach
2. nie odrywając RR i łopatek od ziemi,

wykonujemy skręt bioder w prawą
stronę w kierunku podłogi a głowa w
lewą stronę, wytrzymujemy ok. 10 od-
dechów

3. jak w 1-en
4. skręt bioder w drugą stronę
5. jak w 1-en
6. p.w.

po 2x

po 2x

W czasie trwania tych ćwi-
czeń regulujemy oddech i re-
laksujemy się.
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III część
c.d.

p.w. jak wyżej, RR wzdłuż T
1. podnosimy miednicę w górę, wygina-

my kręgosłup, łączymy dłonie pod ple-
cami

2. p.w.
3. zwijamy się w kłębek, dłońmi łapiemy

za kolana
4. p.w.

Zbiórka, omówienie lekcji.

2x

2’-3’

Na koniec lekcji mie-
rzymy tętno i próbu-
jemy wyciągnąć
wnioski: jak działa
wysiłek fizyczny na
nasz organizm, na tęt-
no i dlaczego tak się
dzieje?

                         Analiza lekcji otwartej przeprowadzonej w dniu 16.04.2003r.

                  Pokazanie takiej lekcji przeze mnie miało kilka celów. Pierwszą myślą było zasto-
sowanie na jednej lekcji kilka form aktywności ruchowej. Chodzi o to, że lekcje nie muszą
wyglądać stereotypowo tj. prowadzenie np. tylko ćwiczeń nauczających gry w piłkę siatkową.
Z moich doświadczeń i opinii uczniów wynika, że takie lekcje są nudne. Stąd w mojej pracy z
młodzieżą staram się stosować różne formy aktywności ruchowej co, na lekcji otwartej poka-
załam. Wiem również od uczniów, że wiele elementów prowadzonej gimnastyki na lekcjach
wykorzystują do ćwiczenia w domu, co prowadzi pośrednio do zdrowego stylu życia. W ów-
czesnych czasach niech to będzie kilka osób z klasy, a możemy „mówić” o sukcesie.
Pierwszą część lekcji, tj. rozgrzewka, przeprowadziłam przy muzyce z elementami gimnasty-
ki artystycznej, ze skakanką. Jest to ulubiona forma ruchu dziewcząt, ponieważ rozwija ona
estetykę ruchu, a przede wszystkim utanecznienie i koordynację ruchową.
Druga część lekcji była przeprowadzona w formie stacyjno-obwodowej, która służy intensy-
fikacji przebiegu ćwiczeń na lekcji. Ta forma jest stosowana przede wszystkim przy dosko-
naleniu cech motorycznych jak siła i wytrzymałość. Ćwiczenia były dobrane na przemiennie,
kształtując siłę mięśni ramion i nóg, w celu przygotowania organizmu do zajęć z lekkoatlety-
ki.
Trzecia część to były ćwiczenia jogi. Joga uczy fizycznego relaksu, skupienia umysłowego i
widzenia naszych codziennych problemów we właściwych proporcjach, które rodzi w nas
współczesny świat. Pomaga w przeciwdziałaniu stresowi i napięciom. Jest ona doskonałym
antidotum na gwałtownie rosnące tempo pełnego obowiązków życia. Uczniowie mają tę
świadomość i chętnie korzystają z nabytych umiejętności nie tylko na lekcjach. Z prezento-



wanych powyżej różnych form aktywności ruchowej, każdy może znaleźć coś dla siebie aby
dbać o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne.
Kolejnym celem jaki założyłam sobie na tej lekcji było, nabyć umiejętność obserwowania re-
akcji swojego organizmu podczas wysiłku fizycznego, poprzez badanie własnego tętna. Co to
jest tętno – dziewczęta taką wiedzę posiadają z lekcji biologii. Tętno było badane cztery razy:
na początku lekcji, po rozgrzewce, po obwodzie stacyjnym, po ćwiczeniach jogi i okazało się,
że tętno przyjmowało różne wartości. Tętno przed lekcją wynosiło w granicach 70-80 uderzeń
na minutę tzw. spoczynkowe, po rozgrzewce – średnio 120, po obwodzie stacyjnym ok. 220 a
po ćwiczeniach jogi 100 uderzeń na minutę. Dziewczęta szybko wyciągnęły wnioski, że
wartości tętna zależne są od intensywności ćwiczeń, czyli wysiłek większy tętno ma wartość
wyższą. Również  zauważyły, że w związku z większym wysiłkiem, zwiększa się zapotrze-
bowanie organizmu na tlen, stąd wzrost wartości tętna.
Poinformowałam grupę, że osiągnięte wartości tętna w czasie lekcji są prawidłowe i że jest to
ściśle związane z budową lekcji wychowania fizycznego tzw. osnowy.
                   Wszystkie cele i zadania lekcji zostały  zrealizowane. Lekcja bardzo się podobała
uczniom i zaproszonym gościom.

                                                                                                     mgr Małgorzata Wesoły


