
Scenariusz 

lekcji wychowania fizycznego 

 

Temat: Ćwiczenia sprawności ogólnej i koordynacji ruchowej  

z niekonwencjonalnymi przyborami. 

Cele szczegółowe: 

Motoryczność: uczeń -  doskonali sprawność i koordynację ruchową. 

Umiejętności: uczeń – posiądzie umiejętności zwinnościowo-szybkościowe. 

Wiadomości: uczeń -  pozna możliwości ćwiczeń z niekonwencjonalnymi przyborami. 

Kształtowanie postaw: uczeń - zna wpływ aktywności ruchowej  na zachowanie prawidłowej 

sylwetki i sprawności fizycznej. 

Miejsce zajęć: sala gimnastyczna 

Klasa: I LO 

Czas trwania: 45 min. 

Przybory: gazety, klamerki, skakanki, piłeczki ping pong i kubeczki plastykowe 

Ilość osób; 16-24 

Prowadząca: Marzanna Krysiak 

 

Tok lekcji Opis zadania 
 

Uwagi organizacyjno-
metodyczne 

 
Część 
wstępna 
 
 
 
 
 
 

 
1. 1. Powitanie, sprawdzenie obecności, podanie tematu li 

celu lekcji. 
2.  2. Rozgrzewka: 

 ćwiczenia biegowe z gazetami ; 
ćwiczący umieszczają gazety na swojej klatce piersiowej 
i brzuchu, następnie przez szybki bieg każdy z nich 
próbuje (bez pomocy ramion) utrzymać ją na swoim 
ciele, 

 j.w. berek w parach. 

 
Zbiórka w dwuszeregu. 
 
Gazety i klamerki jako 
niekonwencjonalne przybory  
w ćwiczeniach 
przygotowujących układ 
krążenia i oddychania  
w  rozgrzewce. 
 

Część  
główna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z gazetami w parach: 

 gazeta trzymana tylko barkami, bieg na drugą 
stronę sali, krążenia zew. ręką w przód i w tył, 

 j.w. gazeta między biodrami, a następnie między 
kolanami, 

 tyłem do siebie , gazeta między plecami, poruszanie 
się w przód tył, bokiem do kierunku, krokiem 
dostawnym, różna praca ramion, 

 każdy z pary trzyma gazetę między kolanami, 
próbują sobie nawzajem ją zabrać chroniąc swoją, 

 j.w. ale gazeta pod jedną stopą,,  

 robimy kule z gazet i wrzucamy do celu z różnych 

 odległości(do kosza na śmieci). 
 

Przy dobrej zabawie możemy 
rozszerzyć zasób ćwiczeń  
z każdym z tych przedmiotów i 
odwrotnie. Wykluczamy 
materiały, które nie spełniają 
z powodów różnych 
oczekiwań grupy i 
prowadzącego. 
 
 
 
 
 
 
 



 Klamerki, zabawy biegowe: 

 każdy ma np po 3 klamerki, musi się ich pozbyć 
przypinając innym do koszulki, sam musi chronić 
siebie , 

 mając przypięte z tyłu koszulki klamerki staramy się 
ich nie stracić, a innym zabrać, 

 ćw. kształtujące z wykorzystaniem klamerki 
(skłony, przekładanie itp. 
 

Skakanka - ćwiczenia indywidualne: 

 bieg przez skakankę w przód, kręcąc w przód, 

 j.w. kręcąc w tył, 

 bieg tyłem kręcąc  w tył, 

 j w. kręcąc w przód. 

 bokiem do kierunku krokiem dostawnym, 

 cwał bokiem z obszernym krążeniem skakanki 
trzymanej oburącz, jednorącz, 

 przeskoki przez skakankę po dwóch obrotach 
skakanką, 

 wymachy nogi wraz ze skakanką w  różnych 
płaszczyznach. 
 

Ćwiczenia ze skakanką w dwójkach: 

 przeskoki różne przez jedną skakankę trzymając się 
za wew. ręce w ustawieniu bokiem do siebie, drugą 
kręcąc w przód i w tył. 

 j.w. zmiana stron, 
 

Piłeczki ping-pong i kubki plastykowe, 
ćwiczenia w parach: 
 rzuty i chwyty piłeczki kubkiem, prawą, lewa ręką, 

oburącz, w postawie przodem  
i tyłem do partnera, 

 j.w. w przysiadzie i w podskokach,  

 w leżeniu przodem do siebie, kubeczki ustawione 
jak bramki, dmuchanie piłeczki między kubkami, 
ramiona na plecach (ćw. mm grzbietu) 

 
Ćwiczenia fajne do wykonania 
na świeżym powietrzu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potrzebna duża przestrzeń 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciekawe ćwiczenia do 
wykonania na dworze – wiatr i 
piłeczki ? 

Część 
końcowa 

Wyciszenie organizmu: 
- ćwiczenia rozluźniające i oddechowe, 
 

Omówienie lekcji, pożegnanie 

Możemy również przeprowadzić  oddzielne lekcje z poszczególnymi przyborami,  zwiększając zasób 

ćwiczeń i modyfikując poszczególne zabawy. Forma takich zajęć ma charakter zarówno zabawowy jak 

i też konkretnych działań na motorykę ucznia. Nawet w szkole ponadgimnazjalnej warto zrobić od 

czasu do czasu takie lekcje. Można też stosować jako fragmenty lekcji  jako elementy ożywiające, 

zachęcające, zabawowe. 


