
Scenariusz lekcji Wychowania Fizycznego 

(zajęcia sportowe na basenie) 

Data: 12.12.2013 

Klasa: V b (grupa chłopcy i dziewczęta) 

Prowadzący: Olga Witkiewicz-Bury 

Temat lekcji: Doskonalenie umiejętności kontroli oddechu w zanurzeniu 

całkowitym. 

CEL OGÓLNY LEKCJI 

Doskonalenie sprawności specjalnej do nauki pływania przez odpowiedni dobór 

ćwiczeń i zabaw ruchowych. 

Cele operacyjne lekcji 

UMIEJĘTNOŚCI 

• Uczeń potrafi kontrolować oddech pod wodą. 

• Uczeń potrafi wyczuwać czas, odległość i przestrzeń podczas zanurzenia 

w wodzie. 

MOTORYCZNOŚĆ: 

• Uczeń poznaje ćwiczenia pozwalające na rozwijane szybkości 
reagowania, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz orientacji 
przestrzennej w wodzie. 

WIADOMOŚCI: 

Uczeń zna zasady prawidłowej kontroli oddychania w środowisku wodnym. 

Cele dodatkowe (zawierające treści wychowawcze) 

- uczniowie przestrzegają zasad bezpieczeństwa podczas zajęć 
sportowych na pływalni 
- uczniowie traktują zajęcia jako formę integracji grupy 

METODY 

• Zadaniowa, zabawowa 

FORMY 

• praca indywidualna, praca zespołowa, współzawodnictwo, gra szkolna 

WARUNKI 

• miejsce: pływalnia miejska 

• czas trwania: 45 minut 

• ilość uczestników: 21 osób 

• przybory i przyrządy: piłka gumowa, zabawki wodne pływające, zabawki 

wodne tonące 

 



Tok lekcyjny Opis /zabaw, gier, ćwiczeń Czas 

Część wstępna — 10 minut 
Czynności 
organizacyjno-
porządkowe 

Zbiórka, raport, przywitanie, sprawdzenie obecności i 
przygotowania ćwiczących. Przedstawienie celów lekcji i 
uzasadnienie potrzeby ich realizacji. Przypomnienie zasad 
bezpieczeństwa. 

10 min 

Zabawa 
ożywiająca 

- piłka wodna 5min 

Część główna - 25 minut 

Ćwiczenia 
oswajające z 
zanurzaniem 
całkowitym 

- mruczące kotki - 
bąbelki pod wodą - 
czyja to zabawka - 
wodny pojedynek 

5 min 

Czynności 
organizacyjne 

Zabawy 
doskonalące 

- przypomnienie zasad bezpieczeństwa (szczególny nacisk 
nauczyciel kładzie na technikę kontroli oddechu) 

 

Uwagi dla nauczyciela 

Indywidualizacja zajęć.  
Z uwagi na wysoką trudność tego zadania - technikę 
wykonania ruchu wybierają dzieci (zależnie od poziomu 
umiejętności poruszania się w wodzie,    poczucia    
bezpieczeństwa    oraz    możliwości utrzymania oddechu). 
 

- U Neptuna na imprezie... ( najtrudniejsza część zabawy – 
dla dzieci     w     formie     rywalizacji     indywidualnej. 
Nauczycielowi daje   możliwość    oceny    samopoczucia 
dziecka w wodzie, radzenia sobie z wypornością wody oraz 
samokontroli oddechu) 
 
- Łowienie skarbów (rywalizacja drużynowa)  
 
- Sztafety wahadłowe ( technika indywidualna) 

15 min 

Część końcowa- 10 minut 
 r 

• Ćwiczenia rozluźniające mięśnie RR , NN, T oraz    
  wyrównujące oddech 

 

Zakończenie 
zajęć 

Zbiórka, podsumowanie zajęć ocena aktywności i osiągnięć 
uczniów. Pożegnanie. Zebranie sprzętu sportowego. Przejście 
do przebieralni. 

 

 


