
Konspekt lekcji wychowania fizycznego
KLASA: 1gimnazjum specjalne MIEJSCE: boisko szkolne CZAS: 45minut

LICZBA UCZNIÓW:9 TEMAT: Uczymy się grać w piłkę nożną
PRZYBORY i URZĄDZENIA: 9 piłek nożnych,5pachołków.
AUTOR: mgr Paweł Podsiadło

CELE PODSTAWOWE
Motoryka  Kształtowanie zwinności i szybkości.
Umiejętności Zwód pojedyńczy, strzały na bramkę.
Wiadomości Istota opanowania poszczególnych technik piłkarskich w grze właściwej.
Wychowanie Współdziałanie w zespole jako podstawowy warunek końcowego sukcesu. Pełnienie roli

kibica.

1 2 3 4 5
TOK LEKCJI ZADANIA PRZYBORY

I  URZĄDZENIA
METODY UWAGI ORGANIZACYJNO –

METODYCZNE
1
Zorganizowa
-nie grupy
i wprowadze-
nie gotowości
do zajęć.

CZĘŚĆ WSTĘPNA
1 Zbiórka w szeregu, raport.
2 Powitanie grupy.
3 Sprawdzenie obecności i przygotowania
   do zajęć.

brak

Zwrócenie uwagi na
zachowanie
prawidłowej postawy.

2
Nastawienie
uczniów do
aktywnego
udziału
w lekcji.

1 Podanie tematu i zadań głównych
   lekcji.
2 Uświadomienie celowości zajęć.
3 Przypomnienie podstawowych zasad
   bezpieczeństwa na lekcjach w.f.

brak

Sprawdzenie znajomości zasad
bezpieczeństwa. Sprawdzenie
zrozumienia zadań głównych
lekcji.

3
Aktywizacja
psychomoto-
ryczna.

4
Ćwiczenia
specjalistycz-
ne z piłki
nożnej.

1  Bieg wokół boiska ze zmianą tempa na
    sygnał prowadzącego.
2  Wieloskoki obunóż, na jednej nodze,
     z nogi na nogę w szerz boiska.
3  Skipy A i C w szerz boiska.
4  P.w. stanie w rozkroku w parach
   naprzeciw siebie w odległości ok.1,5m.
   ręce na barkach partnera, głowa
   miedzy  ramionami- dociskanie
   partnera w dół 15 pogłębień.
4 P.w. stanie w rozkroku ok. 1m. od
   słupka bramki- swobodne opadanie na
   słupek i amortyzacja poprzez uginanie
   kończyn 10 powtórzeń.
5 P.w. stanie w małym rozkroku, ręce na
    biodrach – wymachy bioder na boki
    po 10 powtórzeń, wypychanie w przód
    10 powtórzeń.
6  Podania piłki wewnętrzną częścią
    stopy w parach w miejscu z bliskiej
    odległości.
7  Chwyt piłki dolnej w skłonie w przód
    podanej wewnętrzną częścią stopy
    przez współćwiczącego.
8  Chwyt piłki górnej w miejscu
    i w wyskoku podanej przez
    współćwiczącego wewnętrznym
    pobiciem.
9  Uderzenie piłki wewnętrznym
    podbiciem potoczonej przez
    współćwiczącego.
10  Przyjęcie piłki wewnętrzną częścią
      stopy potoczonej przez
      współćwiczącego.
11  Prowadzenie piłki w linii prostej
      wewnętrznym podbiciem.
12  Uderzenia piłki głową z własnego
       podrzutu.

brak

brak

piłki no żne jedna
na parę

Piłki nożne dla
każdego

ścisła

ścisła

ścisła

ścisła

Zwrócenie uwagi na dokładne
wykonanie ćwiczeń oraz na
zachowanie prawidłowej
postawy.

Zwrócenie uwagi na rolę
rozgrzewki w odnoszeniu
wyników sportowych.



1 2 3 4 5
5
Kształtowa-
nie
sprawności
i
umiejętności,
rozwijanie
zdolności

kształtowa-
nie
umiejętności
podania,
przyj ęcia
 i
prowadzenia
piłki;
umiejętność
wykonania
zwodu
pojedyńcze-
go

CZĘŚĆ GŁÓWNA
1  P.w. dwa rzędy stojące naprzeciw
    siebie za ustawionymi pachołkami
    Prowadzenie piłki wewnętrzną częścią
    stopy pomiędzy pachołkami i podanie
    do pierwszego z przeciwległego rzędu.

2  W parach prowadzenie piłki
     wewnętrzną częścią stopy zwód
     pojedynczy przed pachołkiem
     i  odegranie piłki do współćwiczącego.

3  Podania piłki w trójkach
    w wyznaczonym polu gry bez zmiany
    pozycji.
4  Gra ruchowa "zabierz piłkę". Trzech
     ćwiczących podaje między sobą
     w wyznaczonym polu gry piłkę w taki
     sposób aby czwarty zawodnik
    (znajdujący się między nimi i starający
     się przejąć piłkę) jej nie złapał.
    Wówczas gdy tego dokona zawodnik
    który wykonał jako ostatni
    niedokładne podanie zajmuje jego
    miejsce.
5  Jeden z ćwiczących ustawia poza
    polem karnym szereg 5 piłek i kolejno
    nie przerywając oddaje strzały na
    bramkę. Pozostali ćwiczący
    w oczekiwaniu na swoją kolej,
    rozstawieni za bramką wyłapują piłki.
6  Małe gry 2x2 - boisko do siatkówki,
    gra toczy się do zdobycia pierwszej
    bramki, boisko opuszcza tylko
    drużyna przegrana.

piłka nożna
4 pachołki

piłka nożna
i pachołek dla
każdej pary

piłka nożna dla
trzech lub
czterech

zawodników

5 piłek nożnych

piłka nożna

Ścisła

ścisła

ścisła

zabawowa-
klasyczna

ścisła

zabawowa-
klasyczna

Demonstracja i bieżące
korygowanie wykonywanych
ćwiczeń.

Zwrócenie uwagi na
współpracę w zespole.

Ustawienie chwytających piłki
w bezpiecznej odległości.

Zwrócenie uwgi na kulturalny
doping.
Przypomnienie zasady "fair
play" i zasad bezpieczeństwa.

Uspokojenie
organizmu-
ćwiczenia
rozluźniają-
co –
relaksujące.
Aktywizacja
pozalekcyjna

CZĘŚC KOŃCOWA
1 Marsz dookoła boiska podrzucanie
    i chwytanie nad głową piłki.
2  Odbicia piłki od podłoża.
3  W miejscu wykopywanie "na niby"
    (bez piłki) piłki lewą i prawą nogą.
4   Ustawienie grupy w półkolu :

- omówienie realizacji zadań lekcji,
- przypomnienie zasad

wykonywania zwodu
pojedyńczego,

    -        zachęcenie do pracy w domu
- wspólna ocena pracy uczniów.

5    Zbiórka w szeregu, okrzyk sportowy
      wyprowadzenie w dwurzędzie
      z boiska.

piłka nożna dla
każdego ucznia

ścisła

Zwrócenie uwagi na
adekwatną ocenę samego
siebie i kolegów.
Przypomnienie o zasadach
higieny osobistej.


