
Konspekt wychowania fizycznego

Temat: Zabawy rzutne, poznanie gry Boccia.

Cele szczegółowe lekcji w zakresie:

Sprawności motorycznej:
 uczeń:
- rozwinie orientacje wzrokową poprzez ocenę odległości leżących
   przedmiotów
- wzmocni mięśnie kończyn górnych i dolnych, mięśnie brzucha
- rozwinie koordynację ruchową

Umiejętności:

 uczeń:
- potrafi poprawnie wykonać ćwiczenia i w odpowiednim tempie
- potrafi celnie rzucać różnymi przyborami
- potrafi ocenić odległość przy rzucie
- uczeń potrafi współdziałać w zespole

 Wiadomości:

  uczeń:
- uczeń zna zasady gry,, Boccia’’, potrafi samodzielnie poprowadzić grę
- uczeń zna i stosuję zasadę gry fair-play
- rozumie polecenia nauczyciela
- zna zasady kulturalnego uczestnictwa w różnych formach aktywności
   ruchowej
- rozumie, jaki jest wpływ ćwiczeń na prawidłową postawę ciała

Przybory:  zestaw do gry Boccia, woreczki, szarfy,2 materace, 2 opony

Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna lub korytarz

Metody realizacji: zabawowo klasyczna, bezpośredniej celowości ruchu,

zadaniowo ścisła, pokaz, objaśnienie.

Formy: frontalna, grupowa

Czas trwania: 45 min.



Tok lekcji Zadania do realizacji Uwagi

Ćwiczenia
organizacyjno -
porządkowe

1. Zbiórka w szeregu
2. Powitanie
3. Sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć

Pozycja skorygowana

Motywacja do
udziału w lekcji.

 1. Podanie tematu lekcji
 2. Zwrócenie uwagi na prawidłowe
     zachowanie się podczas zajęć
 3.Zabawa ożywiająca: Ogonki

Rozgrzewka. - Trucht na sygnał
-  Cwał bokiem

W rozsypce:
   - krążenia RR w tył i w przód
   - wymachy RR w podskokach
   - krążenia nadgarstkami
   - skip A i B
Ćwiczenia z woreczkami
   - podrzucanie do góry- przysiad, obrót, klaśnięcie
   - woreczek na głowie – siad skrzyżny, powrót
   - krążenia wokół bioder, nóg, ósemka

Po sygnale zmiana
kierunku biegu

Część główna
Doskonalenie
rzutów.

 1.Rzuty woreczkami na materac, wygrywa zespół,
    którego więcej woreczków leży na materacu
 2. Celowanie woreczkami do opony, wygrywa
    zespół, którego więcej woreczków jest w oponie
 3.Zabawy bilami Boccii :

- podrzucanie w górę
- toczenie
- rzucanie na boisko
- rzucanie w górę tak aby bila prostopadle

upadła  na boisko

 4. Podział zespołu na trzyosobowe drużyny,
    omówienie zasad gry.
 5.Rozegranie meczów po jednym endzie w systemie
    pucharowym. Wyłonienie zwycięskiej drużyny.

Podział na dwie grupy

trzymając bilę
podwinąć nadgarstek i
wyrzucić w górę

 Uspokojenie
  organizmu.
Zakończenie zajęć.

1. Marsz dookoła sali. W marszu wznos ramion z
wdechem, opuszczenie – wydech.

2. Ćwiczenia rozciągające,
- wspięcia na palcach, ręce w górę
- postawienie stopy prawej za lewą , skłon

w przód i na odwrót
      3.   Podsumowanie zajęć.  Wyróżnienie aktywnej
        i zwycięskiej drużyny. Ocena pracy uczniów.



        Opis i zasady gry ,,Boccia” znajdują się na stronie www.profesor.pl w  artykule dla
nauczycieli w-f  pt,, Boccia szansą na osiągnięcie sukcesu przez dzieci słabsze”.
                                                                                Opracowała: mgr Beata Pytel


