
Konspekt lekcji wychowania fizycznego z wykorzystaniem TIK

Temat lekcji: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie nóg z wykorzystaniem aplikacji internetowej

„Ćwiczenia na szczupłe nogi i smukłe uda”.

Umiejętności: uczeń  potrafi zainstalować  potrzebną  do  zajęć  aplikację,  wykonać
przedstawione ćwiczenia wzmacniające mięśnie nóg, dostosować poziom trudności ćwiczeń
do własnych umiejętności  i  możliwości,  uczeń potrafi wykonać zaproponowane ćwiczenia
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w domu.

Sprawności: kształtowanie  siły,  zwiększenie  elastyczności  i  jędrności  mięśni,  koordynacja

wzrokowo – ruchowa.  

Wiadomości:  uczeń  zna  podstawowe  wiadomości  z  zakresu  techniki  wykonywania
przedstawionych na filmie i w aplikacji 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: 1 liceum

Czas trwania: 45 minut

Przybory: mata gimnastyczne  lub ręcznik,  muzyka,  link do filmu,  aplikacja  „Ćwiczenia na

szczupłe nogi i smukłe uda”.

Kontakt z uczniem: za pomocą Google Meet, Classroom, maila.

CZĘŚĆ
LEKCJI

TOK LEKCJI TREŚĆ UWAGI

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

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

Rozgrzewka Przeprowadzenie rozgrzewki 
dla wszystkich uczniów.

Pokaz i krótkie omówienie ćwiczeń na 
spotkaniu online za pomocą Google 
Meet.
Zmotywowanie uczniów do aktywności 
fizycznej. Przedstawienie korzyści 
płynących z uprawiania aktywności 
fizycznej – krótka pogadanka.



II Część główna Udostępnienie zdjęcia aplikacji
„Ćwiczenia na szczupłe nogi i 
smukłe uda”.

Udostępnienie uczniom zdjęcia aplikacji
za pomocą Classroom. Przypomnienie 
sposobu pobierania aplikacji na telefon.
Omówienie planów treningowych 
zawartych w aplikacji. Uczniowie po 
zaznajomieniu się z planami 
treningowymi sami wybierają sobie 
poziom trudności ćwiczeń, liczbę 
powtórzeń i czas trwania, dostosowując
go do swoich możliwości 
(intensywność treningu wzrasta krok po
kroku, a treningi są podzielone na 2 
poziomy trudności, początkujący i 
zaawansowany)
Omówienie sposobu przeprowadzenia 
treningu.

III Ćwiczenia 
uspakajające

MOP 

Przesłanie linku do ćwiczeń 
rozciągających z panią Kasią 
Bigos

https://www.youtube.com/watch?
v=ly4JxeW77M8

Podsumowanie zajęć. 

Udostępnienie uczniom linku do filmu 
za pomocą Classroom.

Uczniowie wysyłają na maila 
nauczyciela zrzut ekranu z aplikacji 
zawierający potwierdzenie wykonanego
treningu, podsumowują swoje 
zaangażowania w wykonywanie 
ćwiczeń.
Wyrażają swoją opinię na temat 

aplikacji i ćwiczeń, (np. co im się 

podobało, co nie wyszło lub było za 

trudne).

Ewaluacja zajęć. Ustalenie z uczniami co
się udało, co należy poprawić a z czego 
zrezygnować.
Nauczyciel zaproponował uczniom 
wykonywanie ćwiczeń na mięśnie nóg 
przez 30 dni na dodatkową ocenę.

Źródła:

1. Rozciąganie po treningu – Katarzyna Bigos

https://www.youtube.com/watch?v=ly4JxeW77M8
https://www.youtube.com/watch?v=ly4JxeW77M8

