
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
w klasie II 

Klasa - II  
Miejsce - sala gimnastyczna 
Przyrządy i przybory - szarfy, drabinki, materace gimnastyczne, ławeczki gimnastyczne, 
chusta, piika nozna 

Temat: Roznorodne zabawy ruchowe z elementem rywalizacji. 

Cele lekcji: 
- aktywne uczestnictwo w roznorodnych zabawach ruchowych 
- respektowanie zasad podczas zabaw 
- wdrazanie do rywalizacji 
- wspoipraca uczniow w zadaniach ruchowych 
- ksztaitowanie sprawnosci motorycznej 
- ksztaitowanie orientacji przestrzennej, spostrzegawczosci 
Metody: 
- metoda zabawowa 
- metoda zadaniowa 
- metoda problemowa 
- gra szkolna 
Formy prowadzenia zajęc: 
- forma frontalna 
- forma indywidualna 
- forma zajęc w zespołach 

Przebieg lekcji: 
1. Czynnosci organizacyjne - zbiórka 
2. Zabawa „znajdz szarfy” - zadaniem uczniow jest znalezienie szarf ukrytych w sali 

gimnastycznej 
3. Zabawa ozywiajaca „Berek ogonek” - uczniowie maja zaczepione z tyiu szarfy 

„ogonki”, uczniowie biegaja po sali i staraja się zabrac jak najwiecej szarf 
4. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Powodz” - uczniowie na rozne hasia nauczyciela 

wykonuja odpowiednie zadanie: „powodz”- wejscie na drabinki, „burza” - wejscie pod 
materac, „gora” - wejscie na lawkę zaczepioną o drabinke, „domek” wejscie do 
oznaczonego pola, „tunel” - wykonanie podporu przodem z uniesionymi wysoko 
biodrami (osoba, ktora zareaguje najpozniej musi przejsc pod wszystkimi „tunelami” 

5. Cwiczenia w parach - uczniowie w parach na zasadzie rywalizacji i zabawy wykonuja 
cwiczenia - wyscigi: 

• jedna osoba z pary wykonuje klek podparty, druga siada na grzbiecie (poruszanie 
się w kleku podpartym przez dlugose Sali) 

• jedna osoba z pary wykonuje lezenie tylem z uniesionymi w gore nogami, druga 
osoba chwyta za nogi (ciagniecie partnera przez dlugosć sali) 

• bieg w parach, trzymajac się za ręce 
6. Zabawa skoczna „Zajace i krokodyl” - uczniowie „zajace” skaczac, staraja się przedostać 

przez „rzeke”, ktorą wyznacza linia. Po rzece porusza się krokodyl (na czworaka) i stara 
się schwytać zajace. Osoba schwytana staje się krokodylem.(tak aby uczen mógl dalej 
uczestniczyć w zabawie). Wygrywaja 3 osoby, ktore nie zostaną schwytane. 



7. Zabawa z mocowaniem „Tratwa”. Uczniowie są podzieleni na 2 druzyny. Kazda 
druzyna ma do dyspozycji 2 materace. Zadaniem druzyny jest przejsć jak najszybciej z 
jednego końca sali na drugi bez dotykania stopami podlogi (poruszajac się po 
materacach). 

8. Gra szkolna w pilkę nożną (sedziuje nauczyciel). 
9. Zabawa uspokajajaca „Ciuciubabka” w oznaczonym polu. 
10. Podsumowanie lekcji, omowienie, podziekowanie uczniom. 
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