
          Nazywam się Mirosław Karwiński, jestem nauczycielem wychowania fizycznego         
 w  Gimnazjum nr 2 im. Józefa Ostaszewskiego w Mławie. 
 Przez wiele lat trenowałem kick boxing i odnosiłem w tej dyscyplinie sportu liczne sukcesy: 
 
Mistrzostwo  Świata  –  Gdańsk’1997r. 
Mistrzostwo  Interkontynentalne  Zawodowców   ‘1996r. 
III m-ce Mistrzostwa Europy   - Varna’1992r.,   -  Belgrad’1996r.   
III m-ce Mistrzostwa  Świata  –  Kijów’1995r. 
Mistrzostwo  Polski   Zawodowców  od 1995r.  
Mistrzostwo Polski  1992r, 1993r,1996r. 
Puchar Polski  1997r.,1998r. 
 
          Wychodząc  naprzeciw  oczekiwaniom  uczniów  dotyczących  atrakcyjnych  i  nietypowych  
zajęć  wychowania  fizycznego,  a  także  pragnąc  poszerzyć  zakres  wiedzy  z  obszaru  kultury  
fizycznej  postanowiłem  przeprowadzić  lekcję:  „Wykorzystanie  gier  i  zabaw  ruchowych  w  
nauczaniu  sportów  walki”. 
Korzystając  ze  swojej  wiedzy  i  doświadczenia  zawodniczego  zaprezentowałem  jeden  z  
ciekawszych  sportów  walki,  a  mianowicie  kick  boxing.  Ta  stosunkowo  młoda  dyscyplina  
jest  wszechstronnym  i  bardzo  atrakcyjnym  sportem  z  bogatym  zasobem  technik  ręcznych  i  
nożnych,  umożliwiającym  harmonijny  rozwój  organizmu,  kształtując  szybkość, zwinność, siłę,  
wytrzymałość i koordynację ruchową. 
Bardzo  istotny  aspekt  wychowawczy,  jest  w  kick  boxingu  środkiem  rozwoju  „zdrowych  
emocji”,  pozwalając  rozładować  nagromadzone  w  życiu  codziennym  sytuacje  stresujące  i  
agresywne  zachowania.  Kick  boxing  podobnie  jak  wszystkie  sporty  walki  wyrabia  
odporność,  kształtuje  energiczność  i  śmiałość  w  działaniu,                 a  także  przystosowuje  do  
trudnych  warunków,  co  ma  niebagatelne  znaczenie w  dzisiejszym  życiu. 
Sport  ten,  czerpiący  z  filozofii  dalekowschodnich  sztuk  walki  wyrabia  wiele  pozytywnych  
cech,  jak:  szacunek  dla  przeciwnika,  kontrolowanie  emocji,  zdolności  oszczędnego  i  
celowego  użycia  siły.  Jest  dyscypliną  ukazującą,  jak  technika  i  taktyka,                                                     
a  także  wola  walki  i  sportowa  ambicja  zwycięża  brutalną  siłę. 
                W  lekcji  wzięło  udział  16  uczniów.  Byli  to  chłopcy  z  II  klasy  gimnazjum  
reprezentujący  zróżnicowany  poziom  sprawności  fizycznej.  Podczas  lekcji  uczniowie  mieli  
możliwość  poznania  kilku  podstawowych  technik  ręcznych  i  nożnych,  a  także  sposobu  
poruszania  się  podczas  walki.  Ćwiczenia  wykonywane  były  w  oparciu  o  gry  i  zabawy  
ruchowe.  Nauczanie  technik  kick  boxingu  odbywało  się  w  miejscu,  w  ruchu,  bez  przyboru,  
a  następnie  z  wykorzystaniem  przyborów  w  postaci  piłek  lekarskich          (8 sztuk)  i  piłeczek  
do  tenisa  ziemnego  (16  sztuk). 
Uczniowie  aktywnie  uczestniczyli  w  lekcji,  uważnie  obserwowali  prezentowane  techniki,  
wysłuchiwali   uwag  dotyczących  wykonywanych  ćwiczeń,  przez  co  łatwiej  przyswajali  sobie  
nowe  elementy  techniki.  
Po  przeprowadzonej  lekcji  przekonałem  się,  że  uczniowie  są  zainteresowani  sportami  walki  i  
mają  wiele  chęci  do  tego  typu  ćwiczeń  i  takiej  formy  zajęć,   wskazują  na  potrzebę  
prezentowania  im  nowych  dyscyplin  sportowych  i  kierunków  w  wychowaniu  fizycznym.  
Zaangażowanie  z  jakim  uczniowie  przechodzili  przez  kolejne  etapy  lekcji  dostarczyło  mi  
wiele  radości  i  utwierdziło  w  przekonaniu,  że  przygotowana  przeze  mnie  lekcja  była  
interesująca,  spotykając  się  z  dużym  zainteresowaniem  młodzieży. 
 
 
 
 
 
 



                  KONSPEKT      LEKCJI     WYCHOWANIA      FIZYCZNEGO 
 
 
Prowadzący:  MIROSŁAW  KARWIŃSKI          Klasa:  II gimnazjum  (chłopcy) 
 
Data:               Miejsce ćwiczeń: sala  gimnastyczna 
   
Przybory,  przyrządy:            Metody  kształcenia: 

-     piłki  lekarskie                                      -  zabawowo - klasyczna   
- piłki  do  tenisa  ziemnego            -  ścisła   

                                                                                           -  bezpośredniej  celowości  ruchu  
Liczba  ćwiczących:  16 osób            -  kompleksowa 

       Formy  prowadzenia  zajęć: 
           -  frontalna 
           -  w  parach 
           -  indywidualna 

 
Zadanie  główne (temat  lekcji):    
WYKORZYSTANIE  GIER  I  ZABAW  RUCHOWYCH  W  NAUCE  SPORTÓW  WALKI  
Zadania  szczegółowe: 
Umiejętności:  Opanowanie  podstawowych  ciosów  i  kopnięć;  poruszanie  się  w  walce 
Motoryczność: Kształtowanie  koordynacji  ruchowej  i  harmonijny  rozwój  organizmu 
Wiadomości:  Przegląd  technik  stosowanych  w  kick  boxingu,  poznanie  nowych  ćwiczeń  
doskonalących  elementy  techniki 
Zagadnienia  wychowawcze:  Kształtowanie  charakteru  i  pożądanych  postaw:  poszanowanie  
przeciwnika 
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Zbiórka, powitanie, sprawdzenie  obecności, podanie  
tematu  zajęć 
Rozgrzewka  
- W  biegu dookoła  sali  krążenie  głowy  we  wszystkich  
płaszczyznach 
 - W  biegu  wysuwanie,  cofanie,  opuszczanie  i  
podnoszenie  barków   
- Bieg, RR  w  bok:  jedno  ramie  ugięte  w  stawie  
łokciowym  drugie  prosto.  Szybka  zmiana  RR  z  
równoczesnym  szybkim  skrętem  głowy  w  kierunku  
ugiętego  ramienia 
- W  biegu  krążenia  RR  we  wszystkich  płaszczyznach 
- Biegnąc  krążenia  RR  w  stawach  łokciowych  (na  
zewnątrz  i  do  wewnątrz) 
- W  biegu na  sygnał  wyskok  i  zadanie  maksymalnej     
  ilości  ciosów 
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Zbiórka w  szeregu 
 
Bieg  po  obwodzie   
koła 
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- Podskoki  z  naprzemianstronnymi  dynamicznymi  
wymachami  RR 
- RR ugięte  w  stawach  łokciowych  na  wysokości  
barków, skręty  RR  i T  z uniesieniem kolana do łokcia 
naprzemianstronnie 
- „Bieg  bokserski” – unoszenie  wysoko  kolan  z 
jednoczesnym  wyrzutem  RR – zadając  ciosy  proste 
- Skrętoskłony  z  równoczesnym  przemieszczaniem  się  
do  przodu  i  do  tyłu 
- Przemieszczanie  się  do  przodu  w  wypadach  
- Krążenia  T  w  stawach  biodrowych   
- Przysiad  z  krążeniem  NN  w  stawach  kolanowych  (na  
zewnątrz  i  do  wewnątrz) 
- Krążenia  NN  w  stawach  skokowo – goleniowych 

8’ 

Zachowane odstępy  
pomiędzy  ćwiczącymi 
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Ćwiczenia  Rozciągające: 
- Stojąc  w  rozkroku  RR  w górę, obszerne krążeni  RR i T  
pszerzając rozkrok 
- Siad  prosty  rozkroczny  i  skłony  T  do  LN, PN   
- Siad  prosty  skłony  T  do  prostych  NN 
- Podskoki  na  jednej  nodze,  z  równoczesnymi  
wymachami  drugą  zgiętą  noga  w  płaszczyznach  
strzałkowej  i  czołowej 
- Wymachy  prostymi  NN  w  płaszczyźnie  strzałkowej 
Gry  i  Zabawy  stosowane  w  sportach  walki: 
- Walka  w  podporze  przodem  (w  parach:  ćwiczący  
naprzeciwko  siebie,  poruszając  się  w  podporze  przodem  
starając  się  poprzez  chwyt  i pociągnięcie  za  nadgarstek  
wytracić  przeciwnika  z  równowagi) 
- Walka  w  przysiadzie  (w  parach:  przemieszczając  się  
w  pozycji  przysiadu  współćwiczący  starają  się  wytracić  
z  równowagi) 
- Walka  o  pozycję (stojąc bokiem  do  siebie  ćwiczący  
starają  się  przeciągnąć  przeciwnika  na  swoja  stronę)  
- Walka  „kogutów” (skacząc  na  jednej  nodze  ćwiczący  
starają  się  aby  przeciwnik  podparł  się drugą  nogą)   
Nauczanie  techniki:   
Pozycja  bokserska  i  poruszanie  się  w  walce 
- właściwe  ułożenie  ciała  podczas  przyjęcia  pozycji  
bokserskiej 
- doskonalenie  pozycji  przez  unoszenie  i  obniżanie  
tułowia,  tzw.  sprężynowanie 
- przemieszczanie  się  w  pozycji  bokserskiej  do  przodu,  
do  tyłu  i  na  boki 
- w  parach  współćwiczący  trzymają  RR  na  barkach  
kolegi  i  przemieszczają  się  w  różnych  kierunkach 
- doskonalenie  poruszania  się  w  walce  podczas  zabawy  
polegającej  na  trafieniu  w  udo  przeciwnika   
- w  parach  naprzeciwko  siebie  1  osoba  prowadzi  
przemieszczając  się  kroczkami  bokserskimi,  2  osoba  
stara  się  utrzymać właściwy   dystans      
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 Zabawy  w  parach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przyjęcie pozycji  
wykroczno –rozkrocznej 
 



  
Techniki  ręczne:  
Ciosy  proste 
- ciosy  proste  lewą  ręką  10  razy 
- ciosy  proste  prawa  ręką  10  razy 
- ciosy  proste  lewą  i  prawą  ręką  na  przemian  10  razy 
- doskonalenie  wyprowadzanych  ciosów  prostych  przez  
wyrzuty  piłki  lekarskiej  (jak cios  prosty) do  partnera 
-kształtowanie  koordynacji  ruchowej  poprzez  łapanie  
piłki  tenisowej:  piłka  w  wyprostowanej  ręce  powyżej  
poziomu  głowy  upuszczenie  piłki  i  błyskawiczny  chwyt  
piłki  drugą  ręką (jak  cios  prosty) 
Ciosy  sierpowe 
- ćwiczenia  jak  wyżej  zadając  ciosy  sierpowe 
Techniki  nożne: 
Kopnięcia  frontalne   
- kopnięcia  frontalne  LN, PN  w  powietrze 
- kopnięcia frontalne LN, PN  w  piłkę  lekarską  trzymaną  
przez  partnera  w  miejscu 
- ćwiczenia  jak  wyżej  w  ruchu  
Kopnięcia  okrężne 
- kopnięcia  okrężne  LN, PN  w  powietrze 
- kopnięcia    okrężne  w  piłkę  lekarską  trzymaną  przez  
partnera 
-ćwiczenia  jak  wyżej  w  ruchu 
Kopnięcia  boczne   
- kopnięcia  boczne  LN, PN  w  powietrze 
- kopnięcia  boczne  w  piłkę  lekarską  trzymaną  przez  
partnera 
- ćwiczenia  jak  wyżej  w  ruchu 
- doskonalenie  wszystkich  poznanych  technik  podczas  
„walki  z  cieniem”          
      

  
 
 
 
 
-1 osoba  prowadzi,  na  
sygnał  zmiana  ról 
- poruszanie  się  w  
pozycji  bokserskiej 
 
- przemieszczanie  się  
we  wszystkich  
kierunkach 
 
Ustawienie: 
szachownica  w  
miejscu 
 
 
 
Przemieszczanie  się  w  
parach 
 
 
Ustawienie szachownica  
w  miejscu  
w  parach 
 
w  ruchu 
 
Ustawienie:  
szachownica 
w  parach 
 
Walka  z  
wyimaginowanym  
partnerem  duże  tempo 
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Ćwiczenia  kompensacyjno- korekcyjne 
- w  marszu  wznos  RR  w  górę  wdech,  opust –wydech 
- w  marszu  rozluźnienie  RR  poprzez  „strzaśnięcia”  we  
wszystkich  płaszczyznach 
- w  siadzie  NN  ugięte  w  stawach  kolanowych  i  
rozluźnienie  kończyn  dolnych 
- z  klęku  podpartego  obunóż  przechodzenie  do  siadu  
klęcznego  w  opadzie  T  a  następnie  do  podporu  łukiem  
leżąc  przodem 
 
Zbiórka, podsumowanie  lekcji,  zebranie  przyborów,  
pożegnanie  
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Luźna  rozsypka 
 
 
 
 
 
 
Zbiórka  w  szeregu 

 


