
Konspekt lekcji wychowania fizycznego z wykorzystaniem TIK

Temat lekcji: Tabata – trening interwałowy.

Umiejętności: uczeń  potrafi wykonać  przedstawione  na  filmie  ćwiczenia,  uczeń  potrafi
wykonać zaproponowane ćwiczenia z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w domu, uczeń
potrafi zainstalować  i  wykorzystać  mobilne  aplikacje  do  mierzenia  swojej  aktywności
fizycznej.

Sprawności: koordynacja wzrokowo – ruchowa, poprawa wydolności tlenowej i beztlenowej,

Wiadomości:  uczeń  zna  podstawowe  wiadomości  z  zakresu  techniki  wykonywania
przedstawionych na filmach ćwiczeń, wie co to samokontrola i samoocena, potrafi dobierać
ćwiczenia na określone partie mięśni, uczeń wie w jaki sposób zmotywować się do ćwiczeń.

Postawy:  uczeń  prezentuje  postawę  świadomego  uczestnika  aktywności  ruchowej,  zna

wpływ ćwiczeń fizycznych  na  ogólną  sprawność  organizmu,  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

aplikacje 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

Przypomnienie o 
zasadach przygotowania bezpiecznego 
miejsca do ćwiczeń. 

Rozgrzewka Podanie linku do rozgrzewki

https://www.youtube.com/
watch?v=SOz4gKP4VUU

Zmotywowanie uczniów do aktywności 
fizycznej. Udostępnienie i 
przedstawienie prezentacji 
multimedialnej „Jak zmotywować się do
ćwiczeń?”, krótka pogadanka na temat 
motywacji. Uczniowie wypisują 5 
rzeczy, które motywują ich do 
aktywności fizycznej i przedstawiają je 
na forum (uczniowie, którzy biorą 
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aktywny udział w lekcji otrzymują ocenę
za zaangażowanie na zajęciach).
Udostępnienie uczniom linku do filmu z 
rozgrzewką za pomocą Classroom.
Krótkie omówienie ćwiczeń na 
spotkaniu online za pomocą Google 
Meet.

II Część główna Przesłanie linku – Tabata dla 
początkujacych

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

Przesłanie uczniom linku do filmu za 
pomocą Classroom.
Krótka charakterystyka treningu Tabaty 
(co to jest, zasady wykonywania, efekty,
przeciwwskazania).
Omówienie sposobu przeprowadzenia 
treningu. Trening trwa 4 minuty, uczeń 
wykonuje 8 ćwiczeń, czas trwania 
ćwiczenia wynosi 20 sekund, przerwa 
między ćwiczeniami trwa 10 s. Podczas 
przerwy uczniowie wykonują marsz w 
miejscu lub odpoczywają w zależności 
od stopnia wytrenowania). Zwrócenie 
uwagi na prawidłowe wykonywanie 
ćwiczeń i bezpieczeństwo.

III Ćwiczenia 
uspakajające

MOP 

Przesłanie linku do ćwiczeń 
rozciągających 

https://www.youtube.com/
watch?v=LwENFCg4QMU

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.
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Przedstawienie zadania do 
wykonania przez ucznia w 
domu. 

Uczniowie wykonują swoją ulubioną 
aktywność fizyczną na świeżym 
powietrzu (bieg, marszobieg, marsz, 
rower, rolki). Po wykonaniu zadania 
przesyłają zrzut ekranu z aplikacji, z 
której korzystali podczas ćwiczeń na 
maila. Ustalenie z uczniami czasu na 
wykonanie i odesłanie zadania.

Źródła:

1.Rozgrzewka przed treningiem – Marta Hennig (blog Codziennie fit)

2. 4 – minute fat buring workout – Tabata for beginners.

3. Ćwiczenia rozciągające – Szymon Gaś i Katarzyna Kępka.
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