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Opracował:  
mgr Sergiusz Madejski– nauczyciel wychowania fizycznego, 
mgr  inż. Wojciech Derej – nauczyciel fizyki 
 
 
 
 
 

KONSPEKT LEKCJI W KORELACJI 
MI ĘDZYPRZEDMIOTOWEJ. 

WYCHOWANIE FIZYCZNE - FIZYKA 
 
 
DATA: 15.05.2007 
 
 

TEMAT: Nauka techniki uproszczonej pchnięcia kulą. 
 
 
KLASA: I AT (chłopcy) 
 
LICZBA chłopców: 20 
 
POMOCE DYDAKTYCZNE: 5 kul o różnej masie, kreda, taśma miernicza, 3 długopisy i 
kartki papieru 
 
MIEJSCE LEKCJI: boisko szkolne 
 
CEL OGÓLNY LEKCJI: 
Rozwijanie świadomego udziału w różnych formach aktywności sportowo-rekreacyjnej oraz 
we współzawodnictwie sportowym. Fizyczna interpretacja techniki lekkoatletycznej. 
 
CELE SZCZEGÓŁOWE:  
 

- wyjaśnienie poszczególnych elementów techniki pchnięcia kulą na gruncie 
wiadomości uczniów z fizyki, 

- rozwijanie kreatywności uczniów, 
- wykonanie eksperymentów fizycznych w postaci ćwiczeń oraz umiejętność 

wyciągnięcia wniosków, 
- kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych, 
- wdrażanie do samodzielnych działań na rzecz harmonijnego rozwoju, 
- rozwijanie wytrwałości w systematycznym dążeniu do celu, kształcenie ambicji, 

pogłębianie wiary we własne siły poprzez dyscypliny lekkoatletyczne. 
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      Tok lekcji 
 

            
                Zadania lekcji 

 
Uwagi organizacyjno- 
      metodyczne 

 
Zorganizowanie 
grupy i sprawdzenie 
gotowości do zajęć. 
 
 
Nastawienie uczniów 
do zajęć. 
 
 
 
 
 
 
Przygotowanie 
organizmu do 
wysiłku. 

 
1. Zbiórka, sprawdzenie obecności i 
gotowości do zajęć. 
 
 
 
2. Podanie tematu i celu lekcji 
prowadzonej przez nauczycieli 
wychowania fizycznego i fizyki; zadań 
lekcji i zasad bezpieczeństwa w trakcie jej 
trwania. 
Przypomnienie niezbędnych informacji z 
fizyki dotyczących rzutów. 
 
3.Rozgrzewka 
-samodzielne przygotowanie w grupach 3 
ćwiczeń rozgrzewających:  
a) I grupa- górne partie ciała (ramiona, 
grzbiet) 
b) II grupa-ćwiczenia tułowia w różnych 
płaszczyznach (skłony) 
c) III grupa-ćwiczenia nóg  
 

 
 
 
 
 
 
Podział na 3 grupy i 
rozdanie grupom 
długopisów i kartek 
 
 
 
 
 
Po sporządzeniu przez 
uczniów zestawów 
ćwiczeń, grupy wymieniają 
się zestawami, po czym 
odtwarzają je w podany 
przez kolegów sposób. 
Nauczyciel koryguje błędy 
wykonania ćwiczeń i użytą 
przez nich nomenklaturę.  
 

 
Omówienie techniki 
pchnięcia kulą przez 
nauczyciela 
wychowania 
fizycznego oraz 
objaśnienia 
poszczególnych 
elementów ruchu kuli 
i ciała przez 
nauczyciela fizyki. 
  

 
1.Zaznajomienie się z przyborem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Pokaz prawidłowego pchnięcia kulą. 
 
3.Uświadomienie uczniom, że pchnięcie 
kulą to rzut ukośny. 
 
4.Wyjaśnienie, jaki wpływ na efekt 
ćwiczenia ma masa kuli. 
 
5. Ćwiczenia techniczne: 
 
-podrzuty kuli jednorącz na niewielką 
wysokość - chwyt tą samą ręką 

 
Ustawienie uczniów w 
dwójkach naprzeciwko 
siebie. 
Rozdanie przyborów (po 
jednym na parę). 
Dostosowanie masy kuli do 
predyspozycji ćwiczących. 
 
 
Nauczyciel wf 
  
Nauczyciel fizyki 
 
 
Nauczyciel fizyki. 
 
 
 
 
Przekazanie kuli poprzez 
toczenie w kierunku 
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-jw.-chwyt przeciwną ręką 
 
-prawidłowe trzymanie i ułożenie kuli. 
 
 
 
 
-wypchnięcia kuli poprzez nadanie jej 
prędkości skierowanej pod kątami: 0°, 90, 
około 45° i pomiar za każdym razem 
zasięgu rzutu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-pchnięcia jednorącz z ustawienia 
przodem do kierunku rzutu z pozycji 
wykroku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-pchnięcia w pozycji rozkroku, w 
ustawieniu bokiem do kierunku rzutu 
(przez skręt NN, skłon T w tył). 
 
 
 
 
 
-jw. z przeniesieniem ciężaru ciała na N 
wykroczną, 
 
-jw. z krokiem w przód po pchnięciu, 

partnera, zatrzymanie kuli 
częścią podeszwową stopy. 
 
Pokaz nauczyciela wf. 
Wyjaśnienia dotyczące 
prawidłowego ustawienia 
ramienia-nauczyciel fizyki. 
 
Wyjaśnienie nauczyciela 
fizyki: zgodnie z 
wiadomościami 
dotyczącymi rzutu 
ukośnego, największy 
zasięg otrzymujemy w 
próżni dla kąta 45°. 
Nauczyciela wf: w 
praktyce, w związku z 
ruchami i oporem 
powietrza optymalny kąt 
zawiera się w przedziale 
42-45. 
 
Nauczyciele omawiają 
sposób wykonania 
ćwiczenia: zwróć uwagę na 
skłon tułowia w tył, 
prowadzenie ramienia pod 
właściwym kątem i w linii 
prostej, ponieważ wtedy 
czas działania na kulę jest 
największy. 
 
Wszystkie kolejne 
ćwiczenia wykonywane są 
najpierw bez kuli, potem z 
kulą. 
 
 
Pokaz nauczyciela wf, 
nauczyciel fizyki wyjaśnia: 
prędkość kuli jest 
wypadkową prędkości 
nadanej przez ćwiczącego 
oraz prędkości własnej. 
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-pokaz, nauka i ćwiczenie przeskoku 
(hołubiec), 
 
-pchnięcia z ustawienia bokiem do 
kierunku rzutu z przeskokiem. 
 

 
 Uspokojenie 
fizjologiczne i 
emocjonalne. 
 
 
 
 
 
 
 
Czynności 
organizacyjno-
wychowawcze i 
nastawienie uczniów 
do 
samodoskonalenia. 

 
1.Streaching 
- dłoń na karku, chwyt przeciwną r za 
łokieć 
-RR splecione z tyłu, unoszenie w górę 
- R na wysokości piersi, dociąganie R do 
klatki piersiowej 
-skłony w bok  
- w staniu na jednej N rozciąganie m. 
czworogłowego uda  
 
2.Omówienie i podsumowanie lekcji 
Nagrodzenie ocenami osób, które w 
sposób szczególnie aktywny, wzięły 
udział w lekcji. 
 
3. Uporządkowanie sprzętu. 
 

 
-rozsypka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-zbiórka w szeregu 

 


