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Temat zajęć (zadanie główne ) : Wzmacniamy siłę nóg i obręczy biodrowej 

poprzez aerobik HI-LO 
 
Data: 25.05.2007 
Klasa: II fg 
 
Zadania szczegółowe w zakresie: 
 
SPRAWNOŚCI MOTORYCZNEJ: 
Uczeń:         

•  wzmacnia siłę nóg i obręczy biodrowej 
•  poprawia sprawność fizyczną 
•  rozwija koordynację słuchowo-ruchową 

 
UMIEJĘTNOŚCI: 
Uczeń:         

•  potrafi wykonać kroki podstawowe w aerobiku HI-LO  
•  potrafi wykonać układ choreograficzny 
•  potrafi poruszać się w rytm muzyki 

 
WIADOMOŚCI: 
 Uczeń    

•  zna prawidłowe nazwy kroków podstawowych 
•  wie jak aktywność ruchowa wpływa na zachowanie 

prawidłowej sylwetki 
•  poznaje elementy jogi tzw. Powitanie słońca 

 
USAMODZIELNIENIA: 
Uczeń    

•  rozumie potrzebę dbania o swoją sprawność fizyczną 
•  przestrzega zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń 
•  dokonuje samokontroli postawy w czasie ćwiczeń 
 
 

 
 
 
 
Miejsce ćwiczeń:    sala gimnastyczna 
Przybory i przyrządy :  odtwarzacz CD, płyty z muzyką 
Metody prowadzenia zajęć:  naśladowcza, zadaniowa 
Formy prowadzenia zajęć:  frontalna 
 
 
 
 
 



* by Małgorzata Zając 

Czynności ucznia Część 
lekcji docelowe zadaniowe 

Czynności nauczyciela Metody 

 
Część 

wstępna 
 
 

-nabierze pozytywnej 
motywacji do zajęć 

- słucha informacji 
nauczyciela 
-zapoznaje się z 
zadaniami i celami 
lekcji 

-sprawdza gotowość uczniów 
do zajęć 
-podaje temat, cele i zadania 
lekcji 
-wyjaśnia jak aktywność 
ruchowa wpływa na 
zachowanie prawidłowej 
sylwetki i sprawności 
fizycznej 

pogadanka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozgrze-

wka 

-pobudzi organizm 
do wysiłku podczas 
ćwiczeń przy muzyce 
-przypomni technikę 
kroków 
podstawowych 

-wykona przy muzyce 
1-8  4* step touch 
PN,skurcz pionowy RR 
1-8  2* podwójny step 
touch z krążeniem RR 
1-8  8* heel back od LN 
1-8  2* step touch od 
PN po L z klaśnięciem 
1-8  2* V step od PN w 
przód i tył 
1-8  2* V step od LN w 
przód i tył 
1-8  2* step touch po L 
od LN 
1-8  2* grapevine od  
LN z podskokiem i 
klaśnięciem 
1-4 2* step knee w 

przód od PN, 2* 
step knee w tył 

1-4 1* chasse LN  
+ mambo 
 
Powtarzamy całość od 
LN 
 
-wykona samodzielnie 
ćwiczenie oddechowe 
w pozycji wysokiej 
 
-wykona przy muzyce 
ćw. rozciągające w 
pozycjach wysokich: 
 
-,wykrok PN w przód, 
noga ugięta w kolanie, 
kolano znajduje się nad 
stopą, LN 
wyprostowana pięta 
przylega do podłogi RR 
wzdłuż T następnie 
poprzez ugięcie LN 
wyprostować PN– 
stopa flex, zmiana NN 
-półprzysiad skłon T w 
przód plecy 
zaokrąglone i  powolny 
wyprost do postawy 
zasadniczej tzw. 

-ćwiczy razem z uczniami 
pokazując kolejne kroki 
-czuwa nad dokładnością i 
tempem 
-koryguje błędy 
-używa fachowego słownictwa 

naśladowcza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
inwencji 
twórczej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zadaniowa 
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rolowanie kręgosłupa 
-postawa zasadnicza 
przyciągnięcie PN do 
pośladka LR w górę, 
zmiana 

Część 
główna 

-wzmocni mm nóg i 
obręczy biodrowej 
-poprawi swoją 
sprawność fizyczną 
-rozwinie 
koordynację 
słuchowo- ruchową 

-ustawi się w 
szachownicy 
-wykona w rytm 
muzyki układ 
choreograficzny HI-LO 
składający się z 2 
bloków 
 
1-4  heel back od PN 
1*1*2 
5-8  1* grapevine od 
PN w prawo w skos 
wymach LN   w bok 
RR w górę w skos 
1* grapevine od LN w 
lewo w skos wymach 
PN w bok RR w gore w 
skos 
1-4  4* tzw. skakanka w 
tył 
5-8  2* plie 
 
1-4  krok od LN 4* 
wymach PN ugiętej w 
kolanie w bok w skos 
5-8  podwójny step 
touch od PN połączony 
ze wznosem PR w górę 
z powrotem obrót 
1-8  1* chasse od PN w 
przód w skos, 1* chasse 
od LN w lewo w skos 
,V step PN połączony z 
pracą RR, 
Następnie 1* chasse w 
tył w skos od LN 1* 
chasse w tył w skos od 
PN ,V step od LN w tył 
 
Powtarzać kilkakrotnie 
obydwa bloki 
 

-poleci ustawienie w 
szachownicy 
-włączy muzykę 
-stosuje wybraną przez siebie 
metodę nauczania choreografii 
dostosowaną do poziomu 
grupy 
-poleca wykonanie kolejnych 
kroków 
-mobilizuje uczniów do 
wysiłku 
-koryguje błędy 
-wprowadza nowe elementy 
po opanowaniu przez grupę 
kroków poprzednich 

naśladowcza 

Część 
końcowa 

-uspokoi organizm 
-wykona ćwiczenie 
rozciągające 
-nabierze motywacji 
do udziału w 
zajęciach 
pozalekcyjnych 

-wykona ćwiczenie 
rozciągające w 
pozycjach wysokich 
,średnich i niskich 
zaproponowane przez 
nauczyciela 
 
 
 
 
 
 
 

-włącza muzykę relaksacyjną 
odpowiednią do jogi 
-pokazuje ćwiczenia z jogi 
tzw. powitanie słońca w czasie 
którego przechodzi płynnie od 
asany do asany 
-koryguje postawę podczas 
ćwiczeń rozciągających 
 
 
 
 
 

naśladowcza 
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-zaproponuje sposoby 
aktywnego spędzania 
czasu wolnego przy 
muzyce 
-oceni przebieg zajęć 

-słucha i uzupełnia 
wypowiedzi uczniów oraz 
spostrzeżenia odnośnie zajęć 

 
pogadanka 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


