
Scenariusz lekcji wychowania fizycznego. 

Prowadzący: Aleksandra Rychter 

 Temat lekcji: Nauka skoku kucznego przez skrzynię. 

Klasa: IV C gr. II 

Ilość ćwiczących:12     

Miejsce: sala gimnastyczna. 

Przyrządy: Skrzynia, odskocznia, materace.     

Cele:  

Kształcący: Uczeń kształtuje skoczność i koordynację ruchową. 

Poznawczy: Uczeń poznaje pojęcia odmachu w gimnastyce. 

Wychowawczy: Uczeń zna zasady odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo. 

Zdrowotny: Uczeń zna przepisy bezpieczeństwa w szkole. 

Metody: 

Realizacji zadań ruchowych: Zabawowa – klasyczna, zadaniowa – ścisła. 

Przekazywania wiedzy: Pokaz, opis, objaśnienie, pogadanka. 

 

Tok lekcyjny Nazwa i opis zadania Uwagi organizacyjne 

I Część wstępna 

Czynności 

organizacyjno – 

porządkowe. 

Zabawa 

ożywiająca 

 

Rozgrzewka 

 

Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności i przygotowania 

ćwiczących. Przedstawienie celów lekcji. Kontrola stroju, 

miejsca ćwiczeń, stanu przyborów i sprzętu. 

Berek czarodziej 

Rozgrzewka w miejscu: 

Stojąc w lekkim rozkroku, ręce na biodrach:  

Delikatne ruchy głowy w przód i tył, prawa i lewo oraz na boki, 

krążenia głowy w prawo i lewo. 

Krążenia ramion w przód i tył, oraz naprzemiennie w przód i w 

tył. 

Stojąc w szerszym rozkroku: 

Krążenia tułowia w prawo i w lewo, skrętoskłony 

 

Zbiórka w dwuszeregu 

 

Nauczyciel objaśnia 

zasady zabawy, 

„wyznacza berka” 

Ustawienie grupy w 

rozsypce. 

Nauczyciel pokazuje i 

objaśnia ćwiczenia, 

poprawia błędy, zwraca 

uwagę na zachowanie 

odpowiednich odstępów 

między ćwiczącymi. 



 Stojąc w lekkim rozkroku: 

Ręce na biodrach – krążenia bioder w prawo i w lewo, 

Ręce na kolanach – krążenia kolan w prawo i w lewo. 

Krążenia stawów skokowych i nadgarstków. 

Siad rozkroczny – skłony tułowia do prawej i lewej nogi oraz 

do przodu. 

Rozgrzewka w biegu: 

Skip A, skip C, krok odstawno-dostawny, krok skrzyżny, 

wieloskok, czworakowanie. 

 

II Część główna 

 

Nauka skoku 

kucznego przez 

skrzynię 

 

 Pokaz i objaśnienie nauczanego elementu. 
 

 Z postawy zasadniczej na odskoczni, ręce oparte na 4 lub 5 

częściach skrzyni, 2-3 odbicia i wyskok kuczny na skrzynię – 

akcent na odmach, potem zeskok w głąb. 

Z postawy zasadniczej na odskoczni, dwa tempowe odbicie i 

naskok na skrzynię.  

 Z kilku kroków rozbiegu, przeskok kuczny wszerz skrzyni z 

energicznym uderzeniem rąk o skrzynię i zaakcentowaniem 

odmachu. 

Pokazu i objaśnienia 

dokonuje nauczyciel. 

Osoby niećwiczące 

przygotowują miejsce 

ćwiczeń według 

wskazówek 

prowadzącego.  

Prowadzący asekuruje 

uczniów podczas 

wykonywania ćwiczeń, 
koryguje błędy. 

Ustawienie grupy w 

rzędzie przed 

odskocznią. 

III Część 

końcowa 

 

Moment 

organizacyjno - 

porządkowy 

 

Ćwiczenia rozluźniające i uspakajające. 

 

Zbiórka, przypomnienie celów lekcji i ocena ich realizacji. 

Ocena aktywności i osiągnięć uczniów. Pożegnanie. 

 

Niećwiczący sprzątają 
miejsce ćwiczeń. 

Zbiórka w szeregu. 

Pochwała najlepiej 

ćwiczących. 

 

 


