
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGOW TERENIE  
” LAS WOKÓŁ NAS” 

Prowadzący: Joanna Sokół  

Temat: Zabawy biegowe o urozmaiconej powierzchni- pokonywanie 
przeszkód. 

Data: 19.10.2002r. 
Klasa: I, II, III  
Miejsce ćwiczeń: Zielona ścieżka w Kadynach 
Liczba ćwiczących:ok.40 
Zadania lekcji: 
Umiejętności: - umiejętność sprawnego pokonania przeszkód w zabawach biegowych. 
 Motoryczność :  kształtowanie szybkości, zwinności,  
Wiadomości: bezpieczeństwo w lesie, 
Akcenty wychowawcze dyscyplina, umiejętność współpracy w zespole  
Przybory i przyrządy: piłki, szarfy, pisak, notatnik, 
CZĘŚĆ TOKU 

LEKCYJNEGO  
NAZWA 
I OPIS 

ĆWICZENIA  
 

CZAS UWAGI ORI ĘTACYJNO 
METODYCZNEE  

CZĘŚĆ 
WSTĘPNA  
l. Ćw. 
porządkowe –
wychowawcze 

Zbiórka w dwuszeregu, podanie 
tematu i zadań lekcji. 

2 min xxxxxxxxxxxx 
N 

 
- sprawdzenie czy dzieci zdjęły ozdoby 

- sprawdzenie stroju sportowego  
-przypomnienie o bezpieczeństwie w 
czasie zajęć 

 
2. Marsz 
 
 
 
 

„ Berek Żuraw" 
Dzieci maszerując na polanę leśną po 
drodze podziwiają przyrodę 
 

3 min - za źle rozpoznaną roślinkę uczniowie 
muszą znaleźć inną roślinkę i dobrze 
nazwać 

3. Gra 
obserwacyjna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CZ. Główna 
Zabawa o 
charakterze 
tropienia 
 
 

Kto trafnie oceni odległość” 
 
uczestnicy zabawy siedząc obserwują 
znajdujący się przed nimi punkt, 
nauczyciel podaje charakterystyczny w 
terenie oddalony o ok. 100 kroków, do 
którego jest łatwe dojście w linii 
prostej. Każdy z zawodników zgaduje 
odległość w krokach do tego punktu. 
Nauczyciel notuje odpowiedzi, 
uczniowie liczą rzeczywistą odległość. 
 
„Skryte podejście” 
 
zawodnicy ustawieni w szeregu, N 
udaje się z szarfą w podanym kierunku 
na odległość 100 kroków. Zawiesza 
szarfę na drzewie. Na sygnał N 
zawodnicy poruszają się 
skrycie(czołganie, skoki), starając się 
nie zauważeni przez nauczyciela 
podejść jak najbliżej szarfy 

15 
min 

Wygrywa zawodnik, który podał 
odległość  
najbardziej zbliżoną do rzeczywistej. 
Metoda: zabawowa- naśladowcza 
Forma: indywidualna 
 

 
 
 
Szarfa wisi w widocznym miejscu. 
Zawodnik wykryty wstaje i stoi w miejscu 
do końca zabawy. Po sygnale N wszyscy 
wstają. Wygrywa zawodnik, który 
podszedł najbliżej szarfy.     
 



 
 
Wybrane 
elementy atletyki 
terenowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gra o charakterze 
orjętacji w terenie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indywidualne 
ćwiczenia 
 
 
 
 
Cz. Końcowa  
 
 
 
 
 
Ćw. 
organizacyjno- 
porządkowe  

 
-uczniowie przechodzą przez zwalony 
pień drzewa. RR w bok proste w 
stawach  łokciowych, 

- każdy z uczniów na sygnał N 
przebiega w szybkim tempie 
przez dziury w ziemi,  

- uczniowie zawieszają się na 
gałęzi i wykonują 5 
podciągnięć , 

- przeskoki przez kłodę drzewa 
obunóż , jednonóż, 

- przejście po pniach zrąbanych 
drzew, 

 
„DOJDŹ DO CELU”    
nauczyciel wyprowadza uczniów ok. 
200m od miejsca głównego spotkania, 
pozostawia uczniów w zespołach 3 
osobowych. Po ok. 3min. odejścia 
prowadzącego uczniowie powinni 
ruszyć do celu spotkania. W drodze 
zadaniem uczniów jest ułożenie 
melodii zastępu. 
 
 
Uczniowie samodzielnie wykonują 
ćwiczenia. Podczas indywidualnych 
ćwiczeń nie można pozostać w 
bezruchu. 
 
 
Podczas marszu powrotnego 
uczniowie odpowiadają na pytania N, 
które dotyczą zachowania się w lesie. 
 
 
 
Zbiórka, zebranie przez N przyborów, 
podziękowanie uczniom za ćwiczenie. 
  
 

 
 
Zwracamy uwagę aby uczeń nie spadł z 
drzewa, ciągła asekuracja. 
N przed rozpoczęciem ćwiczenia zwraca 
uwagę czy gałąź jest wytrzymała, 
zwracamy uwagę aby żadna z osób nie 
pominęła pnia. 
Forma: indywidualna 
Metoda: naśladowcza- ścisła 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wygrywa zastęp, która przybędzie 
pierwszy. Karne punkty daje się drużynie, 
która nie ułożyła melodii. N udziela 
pochwały dla osób dobrze ćwiczących i 
nagradza punktami dodatkowymi, 
drużynę, zwycięzką. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nauczyciel sprawdza stan klasy czy 
wszystkie osoby dotarły na miejsce.   
 

 


