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1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła podstawowa - klasa VIII

2. Przedmiot

wychowanie fizyczne

3. Temat zajęć:

Tenis ziemny- przypomnienie zasad, gra właściwa

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Realizacja tematu jest zgodna z podstawą programową. Temat występuje w podstawie programowej dla 
szkół sportowych z klasami o profilu ,,tenis ziemny". Ta dyscyplina zapewnia też szereg korzyści dla 
zdrowia. W przeciwieństwie do innych sportów, ryzyko zarażenia się wirusem Covid- 19 jest stosunkowo 
niskie.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

TIK pomaga w przekazywaniu informacji w sposób atrakcyjny dla uczniów. Zastosowanie różnych 
technologii motywuje uczniów do działania. Uczniowie chętniej pracują przy komputerze, lubią oglądać 
filmy na YOUTUBE. Zastosowanie narzędzi TIK ułatwia pracę nauczyciela i wspiera proces uczenia się 
uczniów.

7. Cel ogólny zajęć

Doskonalenie techniki gry w tenisa ziemnego. Przypomnienie przepisów gry. Poszerzenie repertuaru 
ruchowego i sprawności specjalnej. Stosowanie zasady fair-play w rywalizacji sportowej.

8. Cele szczegółowe zajęć

1. Uczeń poprawia sprawność fizyczną, zwinność, koordynację
2. Uczeń rozwija koncentrację i szybkość reakcji
3. Uczeń podnosi umiejętności, poszerza wiadomości oraz uczy się sportowej rywalizacji

9. Metody i formy pracy

Pogadanka + dyskusja 
Filmy, quizy 
Gra właściwa

10. Środki dydaktyczne

Kort, piłki, rakiety, laptop, smartfony, drabinka koordynacyjna, płotki

11. Wymagania w zakresie technologii
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Laptop z dostępem do internetu

12. Przebieg zajęć

Czynności wstępne i organizacyjne

1. Przywitanie 
2. Sprawdzenie obezności
3. Sprawdzenie przygotowania do lekcji
4. Podanie tematu lekcji i celów

Aktywność nr 1

Temat:

Rozgrzewka

Czas trwania

10

Opis aktywności

Uczniowie wykonują ćwiczenia ogólnorozwojowe- rozgrzewka, przygotowujące organizm do dalszej 
części zajęć.

Aktywność nr 2

Temat

Praca w grupach.

Czas trwania

20

Opis aktywności

Nauczyciel dzieli całą grupę klasową na podgrupy, wyjaśnia na czym będą polegały zadania.
1 grupa - gra właściwa tenis ziemny,
2 grupa - ćwiczenia na drabince koordynacyjnej i płotkach,
3 grupa- uczniowie korzystają z laptopa i otwierają filmik wybrany wcześniej przez nauczyciela.
https://www.youtube.com/watch?v=UOY5JBqMLio
Po wyznaczonym czasie następuje zmiana w grupach.

Aktywność nr 3

https://www.youtube.com/watch?v=UOY5JBqMLio
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Temat

Ćwiczenia indywidualne.

Czas trwania

10

Opis aktywności

Uczniowie korzystają ze swoich smartfonów i rozwiązują quiz wysłany wcześniej przez nauczyciela do 
uczniów za pomocą dziennika Librus.
Nauczyciel obserwuje i dopinguje uczniów. 
https://docs.google.com/forms/d/1IGkTY5S2Ezx1Vytq1e6ZCIG1Gpm2xki9T0T1JgfDQOg/edit

Aktywność nr 4

Temat

Ćwiczenia rozciągające.

Czas trwania

5

Opis aktywności

Uczniowie wykonują stretching.

Podsumowanie lekcji

Wspólne omówienie lekcji.

13. Sposób ewaluacji zajęć

Odpowiedź na pytania:
- Co zyskałeś dzięki dzisiejszej lekcji? 
- Czego się nauczyłeś, lub co sobie przypomniałeś?

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:  Tak
18. Forma prowadzenia zajęć: stacjonarna

https://docs.google.com/forms/d/1IGkTY5S2Ezx1Vytq1e6ZCIG1Gpm2xki9T0T1JgfDQOg/edit
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl

