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1. Etap edukacyjny i klasa

edukacja wczesnoszkolna - klasa I

2. Przedmiot

spec_wychowanie fizyczne

3. Temat zajęć:

Rodzaje chwytu rakiety do gry w tenisa

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Klasa I szkoły podstawowej zaczyna naukę tenisa od poznania rodzajów chwytu rakiety.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Technologia została zastosowana w celu zainteresowania uczniów i uatrakcyjnienia zajęć oraz 
aktywizację uczniów.

7. Cel ogólny zajęć

Rozwijanie sprawności psychofizycznej. Przygotowanie uczniów do poznania nowego sportu jakim jest 
tenis ziemny. Poznanie chwytów rakiety.

8. Cele szczegółowe zajęć

1. Uczeń zna podstawowe chwyty rakiet.
2. Uczeń wie jaki chwyt zastosować.
3. Uczeń rozróżnia rodzaje chwytów rakiety ze względu na uderzaną piłkę.

9. Metody i formy pracy

Metody- filmy pokazujące chwyty rakiety
Prezentacje 
Metody pracy z materiałem audiowizualnym.

10. Środki dydaktyczne

youtube, kahoot

11. Wymagania w zakresie technologii

Komputer, laptop, tablet, telefon

12. Przebieg zajęć
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Czynności wstępne i organizacyjne

Przywitanie na platformie zoom.
Sprawdzenie obezności.
Kontrola warunków technicznych (sprawdzenie czy każdy uczeń ma działający mikrofon i kamerę).
Zapoznanie uczniów z tematem i celem lekcji.
Nawiązanie do tematu poprzez rozmowę z uczniami.

Aktywność nr 1

Temat:

Poznanie rodzajów chwytów w tenisie ziemnym.

Czas trwania

10 min

Opis aktywności

https://www.youtube.com/watch?v=VClOMMLle38

Uczniowie razem z pomocą prowadzącego poznają chwyty rakiety.

Aktywność nr 2

Temat

Przypomnienie podstawowych odbić w TZ.

Czas trwania

15

Opis aktywności

Uczniowie wraz z pomocą nauczyciela przypominają poznane wcześniej rodzaje odbić w tenisie 
ziemnym.

https://www.youtube.com/watch?v=4uUXOqFaq_E

Aktywność nr 3

Temat

Omówienie informacji na temat chwytów i odbić.

Czas trwania

https://www.youtube.com/watch?v=VClOMMLle38
https://www.youtube.com/watch?v=4uUXOqFaq_E
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10 min

Opis aktywności

Omówienie poznanych uderzeń i odpowiadających im chwytów.

Aktywność nr 4

Temat

Utrwalenie zdobytej wiedzy.

Czas trwania

10 min

Opis aktywności

https://create.kahoot.it/share/tenis-ziemny-uderzenia/1c6175d4-ae31-4a99-9372-3f6928e67aff

Podsumowanie lekcji

Uczeń opanował poznaną wiedzę i potrafi ją zastosować na korcie.

13. Sposób ewaluacji zajęć

ankieta

14. Licencja

CC BY-NC-SA 4.0 - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 
Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza
16. Materiały pomocnicze
17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej:  Nie
18. Forma prowadzenia zajęć: hybrydowa

https://create.kahoot.it/share/tenis-ziemny-uderzenia/1c6175d4-ae31-4a99-9372-3f6928e67aff
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl

