
KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z WYKORZYSTANIEM TIK

Temat lekcji: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha.

Umiejętności: uczeń  potrafi wykonać  przedstawione  na  filmie  ćwiczenia  wzmacniające
mięśnie brzucha, uczeń potrafi wykonać zaproponowane ćwiczenia z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa w domu.

Sprawności: kształtowanie siły, koordynacja wzrokowo – ruchowa.

Wiadomości:  uczeń  zna  podstawowe  wiadomości  z  zakresu  techniki  wykonywania
przedstawionych na filmach ćwiczeń, wie co to samokontrola i samoocena. 

Postawy:   uczeń prezentuje postawę świadomego uczestnika aktywności ruchowej, dba o

swoje bezpieczeństwo podczas zajęć.

Miejsce: Bezpieczna przestrzeń do ćwiczeń w domu

Klasa: 2 liceum

Czas trwania: 45 minut

Przybory: mata gimnastyczne lub ręcznik, muzyka, link do filmu, można wykorzystać różne

aplikację do mierzenia aktywności fizycznej (np. smartwatch, smartband, Samsung Health,

Map My Run).

Kontakt z uczniem: za pomocą Google Meet i Classroom

CZĘŚĆ
LEKCJI

TOK LEKCJI TREŚĆ UWAGI

I MOP 1. Powitanie
2. Sprawdzenie obecności
3. Podanie tematu i celu lekcji

Ustalenie sposobu komunikowania się z
uczniami.
Przypomnienie o 
zasadach przygotowania bezpiecznego 
miejsca do ćwiczeń. 

Rozgrzewka Podanie linku do rozgrzewki
Rozgrzewka z Paulą 
Piotrzkowską instruktorki 
fitness i tańca
https://www.youtube.com/
watch?v=LMkztR6WVDA

Udostępnienie uczniom linku do filmu 
za pomocą Classroom.
Krótkie omówienie ćwiczeń na 
spotkaniu online za pomocą Google 
Meet.
Zmotywowanie uczniów do aktywności 
fizycznej. Przedstawienie korzyści 
płynących z uprawiania aktywności 
fizycznej – krótka pogadanka.

https://www.youtube.com/watch?v=LMkztR6WVDA
https://www.youtube.com/watch?v=LMkztR6WVDA


II Część główna Przesłanie linku do ćwiczeń 
wzmacniających mięśnie 
brzucha z Natalią Gacką

https://www.youtube.com/
watch?v=SkLGOxgVGIY

Przesłanie uczniom linku do filmu za 
pomocą Classroom.
Omówienie sposobu przeprowadzenia 
treningu. Zwrócenie uwagi na 
prawidłowe wykonywanie ćwiczeń.
Uczniowie sami kontrolują 
intensywność ćwiczeń (liczbę 
powtórzeń, czas trwania).

III Ćwiczenia 
uspakajające

MOP 

Przesłanie linku do ćwiczeń 
rozciągających z Paulą 
Piotrzkowską
https://www.youtube.com/
watch?v=TeLIWjwN_8k

Podsumowanie zajęć. 

Udostępnienie uczniom linku do filmu 
za pomocą Classroom.

Uczniowie wspólnie z nauczycielem 
podsumowują zajęcia. 
Omawiają sposób prowadzenia lekcji, 
podsumowują swoje zaangażowania w 
wykonywanie ćwiczeń.
Wyrażają swoją opinię na temat 

wykonanych ćwiczeń, (np. co im się 

podobało, co nie wyszło lub było za 

trudne).

Uczniowie, którzy korzystali z aplikacji 

internetowych podają wyniki swojej 

aktywności 

Ewaluacja zajęć. Ustalenie z uczniami co
się udało, co należy poprawić a z czego 
zrezygnować.

Źródła:

1. Rozgrzewka 2 Trening fitness – Paula Piotrzkowska

2. Trening brzucha – Natalia Gacka

3. Stretching dla początkujących – Paula Piotrzkowska

https://www.youtube.com/watch?v=TeLIWjwN_8k
https://www.youtube.com/watch?v=TeLIWjwN_8k
https://www.youtube.com/watch?v=SkLGOxgVGIY
https://www.youtube.com/watch?v=SkLGOxgVGIY

