
ZAJĘCIA  MOTORYCZNO – ZDROWOTNE
w klasie drugiej

Temat:  Ćwiczenia kształtujące ze skakanką.
Zadania w zakresie:
Psychomotoryka:  Kształtowanie zwinności, zręczności, siły, równowagi.
Umiejętności:  Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem skakanki.
Wiadomości:  Przestrzeganie reguł zabaw oraz zasad bezpieczeństwa.
Postawy:  Stosowanie zasady fair play.
Miejsce ćwiczeń:  sala gimnastyczna.
Liczba ćwiczących:  16
Przybory i przyrządy:  skakanki, kreda.
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I Czynności

organizacyjno-
porządkowe.

• Zbiórka.
• Sprawdzenie gotowości do ćwiczeń.
• Motywowanie uczniów do aktyw-
nego udziału w zajęciach.
• Podanie tematu i zadań zajęć.

4 min Dzieci ustawione
w dwuszeregu.

II Rozgrzewka,
psychomotryka,
profilaktyka.
▪  zabawa
ożywiająca
„Złap swoją parę”

▪  czynność
    porządkowa

▪  ćwiczenia nóg

▪  ćwiczenia
    tułowia

▪  ćwiczenia
    tułowia

Dz. ustawiają się w dwóch szeregach
naprzeciwko siebie, na linii środko-
wej boiska. Na sygnał prowadzącego
Dz. z jednego szeregu rozbiegają się
po boisku. Na hasło: złap swoją parę!
U. z drugiego szeregu biegną i starają
się złapać swojego partnera, po czym
przyprowadzają go na miejsce rozpo-
częcia zabawy.

Marsz dookoła boiska, pobranie
skakanek.

Dowolne przeskoki przez skakankę.

Siad skrzyżny, skakanka złożona na
pół, trzymana oburącz, ramiona unie-
sione w górę-skłon w przód, dotknię-
cie skakanką podłogi, powrót do
pozycji wyjściowej.

Pozycja jak wyżej-skłon tułowia w
lewo, powrót do pozycji wyjściowej,
skłon tułowia w prawo, powrót do
pozycji wyjściowej.

2x

2 min

3 min

4 x

4x

Na sali
wyznaczamy linię
środkową.
Dz. podzielone
na dwa zespoły.

Dz. ustawione w
rozsypce, twarzą
do prowadzącego



▪  ćwiczenia
    mięśni grzbietu

▪  zabawa
   „Kałuże”

▪  ćwiczenia
    mięśni brzucha

▪  ćwiczenia
    równoważne

▪  ćwiczenia nóg

Skakanka rozłożona w kształcie koła
na podłodze-czworakowanie wokół
rozłożonej skakanki; Na sygnał N.
wejście do wnętrza koła-koci grzbiet

Skakanki ułożone w kształcie kół na
całej powierzchni boiska-bieganie i
przeskakiwanie w dowolny sposób
przez rozłożone skakanki-kałuże.

 Siad prosty, skakanka zaczepiona o
stopy-przenoszenie nóg za głowę do
leżenia przewrotnego.

Przejście stopa za stopą wzdłuż roz-
łożonej na podłodze skakanki.

Skoki zajęcze wzdłuż rozłożonej na
podłodze skakanki.

W staniu skakanka zaczepiona o sto-
pę - podnoszenie i opuszczanie nogi
(po 4 powtórzeniach zmiana nogi
ćwiczącej).

4x

3min

4x

4x

4x

4x

Dz. skaczą
jednonóż, obunóż.

Dz. ustawione w
rozsypce, twarzą
do prowadzącego

III Ćwiczenia
kształtujące ze
skakanką
◦  zabawa
   „Wędrująca
   skakanka”

◦  zabawa
   „Trzy skoki”

Dz. podzielone na dwa równoliczne
zespoły ustawiają się w kołach. Każ-
dy zespół wybiera swojego kapitana,
który otrzymuje od N. skakankę i za-
kłada szarfę. Na sygnał kapitanowie
wykonują jeden skok przez skakankę
do przodu, a następnie przekazują ją
zawodnikom stojącym obok, którzy
także wykonują jeden skok. Skakanki
wędrują od zawodnika do zawodnika,
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Zwycięża zespół, którego kapitan
najwcześniej otrzyma skakankę.

Dz. podzielone na dwa równoliczne
zespoły ustawiają się w rzędach na
linii startu. Przed każdym rzędem w
odległości 5 i 10 kroków ułożone są
skakanki w narysowanych kredą
okręgach. Na sygnał N. zawodnicy
stojący na początku rzędów biegną do
pierwszych skakanek, wykonują

7 min

7 min Skoki nieudane
muszą być pow-
tórzone.
Źle odłożona po
biegu skakanka
musi być podnie-
siona i ułożona na
właściwym
miejscu.



◦  zabawa
   „Niebezpieczna
   skakanka”

po jednym skoku do przodu, a nastę-
pnie podbiegają do drugich skakanek i
ponownie wykonują jeden skok do
przodu. Po skokach zawodnicy od-
kładają skakanki na miejsca. W dro-
dze powrotnej U. wykonują skok
przez pierwsza skakankę. Po dobieg-
nięciu do swoich rzędów upoważnia-
ją do startu kolejnych zawodników
klepnięciem w ramię, sami zaś stają
na koniec rzędów. Wygrywa ten
zespół, który szybciej zakończy bieg.

Dz. podzielone na dwa równoliczne
zespoły ustawiają się na linii startu.
Przed każdym zespołem w odległości
3-4m stoją dwaj zawodnicy przeciw-
nego zespołu, którzy kręcą naciągnię-
tą skakanką, trzymając jej rączki na
wysokości głowy. Na sygnał dany
przez N. zawodnicy kolejno przebie-
biegają pod skakankami. Przebiegają-
cy nie może być dotknięty przez
sznurek skakanki, a ten kogo to spot-
ka, odpada z gry. Zwycięża zespół,
którego większa liczba zawodników
przebiegła pod skakanką, nie dotyka-
jąc jej.

5 min Jeśli w obu zes-
połach taka sama
liczba zawodni-
ków ukończy po-
myślnie zawody,
wówczas wygry-
wa ten zespół,
który wcześniej
zakończył grę.

IV Czynności
organizacyjno-
porządkowe

• Uspokojenie organizmu.
   - marsz dookoła boiska, wznosy i
opusty ramion, głębokie wdechy i
wydechy.
• Uporządkowanie miejsca ćwiczeń.
• Podsumowanie zajęć, ocena aktyw-
ności uczniów.

4 min U. ustawieni w
dwuszeregu.

Opracowała
Danuta Jończyk


