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1. Etap edukacyjny i klasa

edukacja wczesnoszkolna - klasa I

edukacja wczesnoszkolna - klasa II

edukacja wczesnoszkolna - klasa III

2. Przedmiot

edukacja wczesnoszkolna – wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

spec_wychowanie fizyczne

3. Temat zajęć:

Poznajmey pozycje wyjściowe do ćwiczeń kształtujących

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Podczas zajęć wychowania fizycznego należy stosować prawidłowe nazewnictwo pozycji wyjściowych, 
wskazane jest aby uczniowie potrafili przyjąć w szybki sposób daną pozycję wyjściowa co usprawni 
przebieg lekcji

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Wykorzystanie technologii TIK na zajęciach wychowania fizycznego umożliwia łatwe i szybkie 
wykorzystanie zasobów multimedialnych, co pozwala na uatrakcyjnienie przebiegu zajęć.

7. Cel ogólny zajęć

Wyposażenie uczniów w wiedze z zakresu prawidłowego nazewnictwa pozycji wyjściowych do ćwiczeń 
jako poprawę komunikacji podczas lekcji

8. Cele szczegółowe zajęć

1. uczeń wie co to są ćwiczenia kształtujące
2. uczeń zna prawidłowe nazewnictwo pozycji wyjściowych
3. uczeń rozpoznaje pozycje wyjściowe i potrafi wykonać z tych pozycji ćwiczenie kształtujące

9. Metody i formy pracyb>

rozmowa kierowana,
praca z materiałem audiowizualnym,
ćwiczenia interaktywne,
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praca indywidualna i zbiorowa

10. Środki dydaktyczne

platforma learnigapps.org
zdjęcia multimedialne
platforma youtube.pl

11. Wymagania w zakresie technologii

komputer/tablet/smartfon/tablica interaktywna z dostępem do Internetu.

12. Przebieg zajęć

Aktywność nr 1

Temat:

Wprowadzenie

Czas trwania

5min

Opis aktywności
czynności organizacyjno-porządkowe,
podanie tematu zajęć,
zapoznanie uczniów z celami zajęć.

Aktywność nr 2

Temat

prezentacja materiału

Czas trwania

25min

Opis aktywności
Nauczyciel wyjaśnia pojęcia: ćwiczenia kształtujące oraz pozycje wyjściowe
Przedstawienie plansz graficznych z pozycjami wyjściowymi i omówienie każdej z nich
Prezentajca filmiku z pozycjami wyjściowymi FILMIK
Nastepnie uczniowie próbują wymyslić ćwiczenie kształtujące z kilku pozycji i wykonać je samodzielnie
Na koniec uczniowie jako praca grupowa wykonują zabawe WYKREŚLANKA

Aktywność nr 3

Temat

Gry i zabawy interaktywne

Czas trwania

15min

Opis aktywności

https://youtu.be/baQH4bQJPtA
https://learningapps.org/watch?v=pg6zno10a20
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Uczniowie wykonują indywidualnie badź zbiorowo zabawy interaktywnych jako utrwalenie nazewnictwa 
pozycji wyjściowych:

1. POŁĄCZ W PARY
2. MEMORY

Aktywność nr 4

Temat

Utrwalenie wiadomości i podsumowanie lekcji

Czas trwania

5min

Opis aktywności
Omówienie wyników zabaw interaktywnych i podsumowanie lekcji.

13. Sposób ewaluacji zajęć

Nauczyciel na bieżąco uzyskuje informację zwrotną podczas omawiania materiału oraz analizie wyników 
zabaw interaktywnych

14. Licencja

CC BY-NC-SA 4.0 - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 
Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza
16. Materiały pomocnicze

pozycje_wyjsciowe1.jpg
pozycje_wyjsciowe2.jpg

18. Forma prowadzenia zajęć: stacjonarna

https://learningapps.org/watch?v=p5ozwcn7220
https://learningapps.org/watch?v=pyc614knk20
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl
https://lekcjaenter.pl/files/scenariusze/35567/pozycje_wyjsciowe1.jpg
https://lekcjaenter.pl/files/scenariusze/35567/pozycje_wyjsciowe2.jpg

