Scenariusz lekcji wychowania fizycznego
Temat: Nauka kozłowania piłki ze zmianą rytmu i kierunku oraz ręki kozłującej
Doskonalenie podań i chwytów piłki
Zadanie główne: Nauka kozłowania piłki ze zmianą rytmu i kierunku oraz ręki kozłującej
Zadanie dodatkowe: Doskonalenie podań i chwytów piłki
Cele operacyjne w zakresie:
Motoryczności
Uczeń:
Dostosowuje motorykę i koordynację ruchów w czasie
Potrafi kształtować swoje cechy motoryczne w ćwiczeniach kompleksowych
Umiejętności
Uczeń potrafi:
Przeprowadzić rozgrzewkę dla współćwiczących stosując poprawne nazewnictwo
wykonywanych ćwiczeń oraz zachowując zasady bezpieczeństwa
Kozłować piłkę prawą i lewą ręką
Wykonać podania i chwyty piłki
Wiadomości
Uczeń:
Wie jakie są najczęściej popełniane błędy podczas kozłowania piłki
Zna podstawowe przepisy gry w koszykówkę
Zna technikę kozłowania, podań i chwytów piłki
Rozumie znaczenie uprawiania sportu dla zdrowia i rekreacji
Postawy
Uczeń:
Przestrzega zasad bezpieczeństwa
Współpracuje w grupie
Stosuje zasadę fair play
Aktywnie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego
Metody: naśladowcza ścisła, zabawowa
Przybory i przyrządy: piłki do koszykówki, pachołki, szarfy
Ilość ćwiczących: 12
Klasa: piąta
Czas: 45 minut

Tok lekcji

Opis zadania

Rozw. organiz.
metodyczne

ucznia

nauczyciela

Czynności
organizacyjno –
porządkowe

- Zbiórka
- Zdanie raportu o przygotowaniu
uczniów do lekcji

Sprawdzenie obecności
i przygotowania uczniów do lekcji
Podanie uczniom celów i zadań
lekcji
Przypomnienie o zachowaniu
bezpieczeństwa podczas
wykonywania ćwiczeń

Motywacja do
uczestnictwa w
lekcji

Uczniowie odpowiadają na
zadawane przez nauczyciela
pytania dotyczące przepisów
obowiązujących w koszykówce

Przypomnienie uczniom znaczenia
ruchu i sportu w życiu każdego
człowieka – aspektu zdrowotnego i
rekreacyjnego
Zadanie uczniom kilku pytań
dotyczących przepisów gry w
koszykówkę
Pochwała za dobre odpowiedzi

Chętny uczeń prowadzi
rozgrzewkę w truchcie stosując
poznane ćwiczenia NN, RR, T
i ich prawidłowe nazewnictwo
oraz zwracając uwagę ćwiczącym
na zachowanie bezpiecznych
odległości pomiędzy nimi

Nadzoruje przebieg prowadzonej
rozgrzewki
w razie potrzeby wspomagając
prowadzącego
Ocenia prowadzącego rozgrzewkę

Ćwiczenia
wykonywane
w truchcie i marszu
pojedynczo/jeden
za drugim/dookoła
sali gimnastycznej

Każdy uczeń bierze piłkę do
koszykówki , staje w rozsypce i
wykonuje dalszą część rozgrzewki
wg poleceń i pokazu nauczyciela:
- krążenia piłką wokół głowy
- krążenia piłą wokół bioder
- krążenia piłką wokół kolan
- toczenie piłki po podłodze wokół
stóp(w skłonie z NN złączonymi)
- przekładanie piłki z ręki do ręki
„ósemką” na wysokości kolan
-przerzucanie piłki z jednej ręki
do drugiej nad głową
-kozłowanie piłki pR a następnie
lR do wysokości pasa, a na sygnał
– do wysokości kolan
- kozłowanie piłki pR i lR pod
unoszoną N ( raz lewą raz prawą)
- kozłowanie piłki pR i lR z
przejściem do przysiadu, siadu
skrzyżnego, siadu prostego,
a następnie stania
- kozłowanie piłki pod nogą
z jednej ręki do drugiej stojąc
w wykroku

Kontroluje czy uczniowie stoją w
odpowiednich odległościach od
siebie oraz prawidłowość
wykonywanych przez uczniów
ćwiczeń, zwraca uwagę na
popełniane błędy i koryguje je,
czuwa nad bezpieczeństwem

Rozsypka, każdy
uczeń bierze piłkę
do koszykówki z
kosza na piłki

Część wstępna
/ok.10 min/

Rozgrzewka
psychomotoryczna
(aktywizacja
grupy)

Uczniowie
ustawieni
w dwuszeregu

j.w w siadzie
skrzyżnym

ćwiczenia
wykonujemy
w obydwie strony

ćwiczenia
wykonujemy
prawą i lewą ręką
zmieniając ją na
sygnał n-la
Daje sygnał do zmiany ręki
kozłującej

Część główna
/ok.30min./
Zabawa
„Wybijanka”

Każdy uczeń porusza się po sali
kozłując piłkę i jednocześnie
starając się wybić piłkę innemu
uczniowi –nie przerywa przy tym
kozłowania i nie daje wybić jej
sobie- może zmieniać rękę
kozłującą

Nauczyciel kontroluje przebieg
zabawy, czuwa nad
bezpieczeństwem

Wyznaczamy
obszar zabawy –
może to być cała
sala lub tylko jej
część, każdy uczeń
ma piłkę

Ćwiczenia
w parach:

- ćwiczący A kozłując piłkę nadaje
kierunek i tempo biegu, ćwiczący
B biegnie za partnerem bez piłki i
go naśladuje

Nauczyciel daje sygnał do zmiany
ćwiczących, kontroluje technikę
kozłowania

Piłkę posiada
ćwiczący A,
współćwiczący jest
bez piłki

- j.w. ale piłkę posiada zawodnik
biegnący z tyłu

Nauczyciel obserwuje współpracę
ćwiczących
Obydwaj ćwiczący
mają piłki

- j.w. ale obydwaj zawodnicy
posiadają piłkę
- kozłowanie w miejscu, w
obrotach ,w marszu, w truchcie do
przodu i do tyłu

Na sygnał uczniowie zmieniają
rękę kozłującą

- ćwiczący znajdujący się w kole
kozłuje w różnych kierunkach,
obserwując ile palców podnosi
jego partner stojący na obwodzie
koła i dodaje do siebie liczbę
pokazanych palców.

Na sygnał nauczyciela – zmiana
ćwiczących

- berek par
Ćwiczący trzymając się za rękę
uciekają przed schwytaniem przez
parowego berka

Uczniowie
trzymają się za
ręce i każdy z nich
ma piłkę
Jeden zawodnik z
każdej pary stoi w
kole, a drugi na
jego obwodzie.
Po zmianie przekazanie
wyniku sumowania
swojemu
partnerowi

Na sygnał nauczyciela zmiana
kozłującego piłkę

Uczniowie
trzymają się za
rękę – jeden
zawodnik z pary
kozłuje piłkę.
Schwytani przez
parowego berka
zakładają szarfy i
stają się berkiem

- Bezpieczne rozstawienie par
ćwiczących
- Na sygnał n-la zmiana kierunku
i zamiana miejsc współćwiczących
- Zwracanie uwagi na prawidłowe
wykonanie podań i chwytów piłki

- Każda para
ustawia się na sali
w bezpiecznej
odległości od
innych ćwiczących
- Jedna piłka na
parę ćwiczących

Zadanie dydaktyczne
dodatkowe: doskonalenie podań
i chwytu piłki
- Podania w ruchu
Ćwiczący wykonują podania do
siebie – ćwiczący A stoi w kole, a
ćwiczący B poruszając się w lewo
podaje piłkę

- Zmień miejsce
Po wykonaniu każdego podania
podający zmienia miejsce w
prawo lub w lewo

Ćwiczący stoją na
wprost siebie

„Kto wykona więcej podań”
Jedna grupa uczniów wykonuje
podania piłki oburącz sprzed
klatki piersiowej zygzakiem do
każdego po kolei zawodnika i z
powrotem. Pierwszy zawodnik z
drugiej grupy w tym czasie
biegnie kozłując piłkę do
pachołka i z powrotem i podaje
piłkę następnemu zawodnikowi ze
swoje j grupy. Zabawa kończy się
kiedy ostatni zawodnik z grupy
biegającej minie linię mety.
Następuje wtedy zamiana grup.
Wygrywa zespół, który wykona
większą liczbę podań.

Nauczyciel liczy ilość wykonanych
podań pomiędzy zawodnikami
pierwszej grupy. Czuwa nad
prawidłowym przebiegiem
zabawy.
Dokonuje zmiany ćwiczących
grup. Ogłasza wynik rywalizacji.

Część końcowa
/ ok. 5 min/

Uspokojenie
organizmu

Czynności
organizacyjnoporządkowe

Klasę dzielimy na
dwie grupy –
można rozdzielić
pary, które w
poprzednich
ćwiczeniach
ćwiczyły razem.
Jedną grupa
ustawia się w
dwóch rzędach
naprzeciw siebie,
druga grupa na linii
startu jeden za
drugim.
Można
wykorzystać
niećwiczących do
liczenia podań.

Odłożenie piłek do
kosza
- Marsz we wspięciu na palcach
z wyciągniętymi do góry RR
- marsz na piętach
- Wdech nosem ze wznosem RR
ku górze – wydech ustami z
jednoczesnym opuszczaniem RR
bokiem w dół
- Zwis tyłem na drabince –
rozluźnienie mm. kręgosłupa

Zwrócenie uwagi na prawidłową
sylwetkę/ wyprostowane plecy,
ściągnięte łopatki, wciągnięty
brzuch/ i spokojny oddech
oraz zachowanie bezpiecznych
odległości pomiędzy ćwiczącymi

Marsz pojedynczo
dookoła sali

Zwrócenie uwagi, aby uczniowie
nie zeskakiwali z drabinek po
skończonym ćwiczeniu

Każdy uczeń na
jednej drabince

Zbiórka – krótka analiza przebiegu
zajęć, samoocena własnych
umiejętności
Pożegnanie

Ocena realizacji zadań
- podsumowanie przebiegu lekcji
- uwagi o popełnianych błędach
- wyróżnienie najbardziej
aktywnych i zdyscyplinowanych
uczniów

Siad skrzyżny w
dwuszeregu

Opracowała: mgr Renata Szałecka

