
Marzena Połcik

Konspekt lekcji wychowania fizycznego w
kasie IV.

Temat : Wykorzystanie przyboru do improwizacji ruchowej przy
muzyce.

Cele główne:
- szukanie adekwatnych form ruchu do muzyki ,
- rozwijanie inwencji twórczej uczniów ,
- kształcenie słuchu poczucia rytmu, zamiłowania do ćwiczeń ,
- rozwijane motoryki w zakresie siły ,mocy zwinności, skoczności
i koordynacji ruchowej,
- troska o poprawną postawę i estetyczne poruszanie ,

Cele wychowawcze :
- nauka umiejętności współpracy w zespole ,
- wdrażanie do dokładnego wykonywania ćwiczeń ,
- uaktywnienie dzieci mało aktywnych .

Metody:
   twórcza , bezpośredniej celowości ruchu.
Przybory:
szarfa dla każdego ucznia , piłka , gazety , skakanki ,harmonijka
ustna, magnetofon ,kaseta z nagraniami.
Miejsce ćwiczeń : sala gimnastyczna.
Czas trwania:45 minut.



Tok lekcji Sposób realizacji Realizacja
zadań

Uwagi

Część
Wstępna .

1.Zbiórka, powitanie ,
podanie tematu i zadań lekcji
.
2.Bieg w różnych kierunkach
z wymijaniem , a na sygnał
uczniowie wykonują
przysiad podparty.
3.Zabawa ożywiająca
„Porwij szarfę „
ćw. w parach, jeden wsuwa
szarfę do buta drugi stara się

zabrać szarfę.
Gdy zabierze zmiana
goniącego.
4.Rytm do marszu , biegu i
podskoków. W czasie
przerwy w muzyce
uczniowie przyjmują
ciekawą figurę, układając ze
swojego ciała jakąś cyfrę,
literę.

Czynności
organizacyjno –
porządkowe. .

Łączenie
marszu, biegu i
podskoków.

Uczeń nie
ćwiczący
rozdaje szarfy
.Bezpieczeństwo
w czasie biegu.
Żywa muzyka z
magnetofonu.

Nauczyciel
kieruje zabawą
poprzez zmianę
muzyki.

 Część
główna .

Ćwiczenia kształtujące :
Siad klęczny, szarfa
trzymana za końce,
napięta. Przesuwanie
szarfy w przód jak
najdalej i powrót do siadu
klęcznego
Pozycja stojąca, szarfy
szarfa trzymana w prawej
ręce  - zataczanie kółek
przed sobą na przemian
prawą, lewą ręką z
równoczesnym
uginaniem nóg w
kolanach.
Rozkrok: przytrzymanie

Ćwiczenie
ramion.

Ćwiczenia
Ramion i
Nóg.

Ćwiczenia
Szyi
Rzuty i chwyty.
Ćwiczenia
skoczności..

Dzieci w
rozsypce.
Każde
ćwiczenie
wykonujemy 6 –
8 razy.

Dzieci w
rozsypce.



szarfy brodą –
upuszczanie i chwyt.
Podrzuty szarfy w górę i
chwyt prawą, lewą ręką
na przemian.
Wskakiwanie i
wyskakiwanie obunóż z
szarfy.
Pozycja na czworakach,
szarfa ułożona obok w
kształcie koła „Pieski„
tańczą wokół swojego
domku.
„Podrywka rzucana” –
ustawienie na obwodzie
koła, a w środku
podrywacz, który stara
się przechwycić góra
podawaną piłkę przez
ćwiczących. Jeśli chwyci
zamienia się z
ćwiczącym.
Zilustruj ruchem pojęcia:
w tył, w bok, wysoko,
nisko ,koło zygzak.
Słuchając dźwięków
marsza uczniowie chodzą
rytmicznie po obwodzie
koła. Na krótką przerwę
w muzyce wykonują
przysiad lub podskok.
„Nie upuść gazety”-
gazety trzymane dłońmi
w parach, poruszają się
po sali w takt muzyki.(po
zakończeniu ćw. zebranie
gazet).
Inscenizacja piosenki o

Doskonalenie
wyczucia
przestrzeni,
wielozadaniowa
forma ruchu.

Zabawa z
nietypowym
przyborem w
Rytm
„Lambady”.

Zmiana 3 razy,
aby każdy uczeń
pełnił rolę.

Zabawa rzutna.
Inwencja
twórcza.
Muzyka
ułatwiająca
poruszanie się
podczas
ćwiczeń.

Marsz jeden za
drugim.

Rozsypka .



zaprzęgach – uczniowie
dobierają się trójkami
tworząc zaprzęgi
trójkowe (jeden powozi,
drugi jest koniem, trzeci
wystukuje rytm).
„Szycie na maszynie” –
przeskoki obunóż,
bokiem wzdłuż
skakanki”.
Przeskoki jednonóż
bokiem wzdłuż skakanki.
Przeskoki obunóż
przodem i tyłem na
przemian przez skakankę.
Przejście równoważne po
skakance.
Skakanki na wysokości
łydek – trzymane przez
dwóch uczniów, trzeci
przeczołguje się pod
skakanką.
Reagowanie na dźwięki
wysokie i niskie.(przy
dźwiękach wysokich
uczniowie starają się
wyciągnąć ciało w górę
poruszając się na palcach
nóg, podskoki. Przy
schodzeniu w niższe
rejestry stopniowo
przyjmują niższe pozycje
aż do czołgania się.
Nauczyciel puszcza w
ruch obrotowy piłkę –
dzieci naśladują ruch
wirującej piłki.

 Ćwiczenia
skoczności i
zwinności.

Ćwiczenie
słuchowo-
ruchowe.

Ćwiczenie
wzrokowo-
ruchowe.

Uczniowie
dobierają się
trójkami.

Zmiana ról .
Zebranie
skakanek.

Piłka , dowolna
pozycja.



 Część
Końcowa .

Dmuchanie w spadającą
szarfę.
Marsz wokół koła i na raz
wdech ze wspięciem na
palce, na dwa wydech i
marsz na całych stopach.
omówienie lekcji,
wyróżnienie uczniów
najbardziej aktywnych,
pożegnanie.

Ćwiczenia
oddechowe i
uspokajająco-
korektywne.

Czynności
organizacyjno -
porządkowe.

Jeden za
drugim.

Zbiórka w
szeregu.
Zebranie
przyborów.


