
KARTA PRACY

Przedmiot: WYCHOWANIE FIZYCZNE
Grupa: CHŁOPCY
Klasa: I LO
Półrocze: I

1.2.Kontrakt przedmiotowy uczeń - nauczyciel. Zapoznanie się z regulaminami, kryteriami oceniania, wymogami
edukacyjnymi oraz zasadami BHP na lekcji wychowania fizycznego.

3. Lekka atletyka. Kształtowanie szybkości. Sprint 50m. Doskonalenie startu niskiego.
4. Lekka atletyka. Kształtowanie mocy eksplozywnej mięśni nóg. Wieloskoki. Wyskok dosiężny.
5. Lekka atletyka. Kształtowanie siły mięśni przedramienia. Ćwiczenia ogólnorozwojowe z piłką lekarską 2kg.
6. Lekka atletyka. Kształtowanie siły mięśni obręczy barkowej i ramion. Ćwiczenia z dźwiganiem ciężaru 
własnego ciała. Podciągania na linie.
7. Lekka atletyka. Kształtowanie zwinności. Bieg wahadłowy. Starty i zatrzymania z różnych pozycji 
wyjściowych. Skipy A, B i C.
8. Lekka atletyka. Kształtowanie siły mięśni brzucha. Ćwiczenia mm brzucha w zwisach.
9. Lekka atletyka. Kształtowanie gibkości. Podstawy stretchingu. Ćwiczenia rozciągające. Skłon tułowia w przód
o nogach wyprostowanych. Siady lekkoatletyczne. Szpagaty.
10. Lekka atletyka. Marszobieg terenowy jako forma przygotowania do biegu długodystansowego.
11. Lekka atletyka.  Kształtowanie wytrzymałości długodystansowca. Co to jest wysiłek tlenowy i beztlenowy.
Test – 1000m. Bieg długi.
12. Lekkoatletyka. Pokonywanie przeszkód terenowych dowolnym i określonym sposobem. Ścieżka zdrowia wg
inwencji uczniów.
13. Lekkoatletyka. Samoocena nabytych umiejętności. Przypomnienie i doskonalenie rzutu piłeczką palantową.
14. Lekka atletyka. Marszobieg terenowy jako forma przygotowania do biegu długodystansowego.
15. Lekka atletyka. Sztafetowy bieg przełajowy.

16.  Piłka nożna.  Taktyka gry zespołowej w ataku. Atak pozycyjny a szybki atak. Podstawy sędziowania w grze
szkolnej.
17. Piłka nożna. Taktyka gry zespołowej w ataku. – cd. Gra szkolna. Szybka zmiana pozycji.
18. Piłka nożna. Współpraca na lini: obrona – pomoc – atak. Gra szkolna. Podstawowe sędziowanie.
19. Piłka nożna. Zadania poszczególnych zawodników na boisku. Bramkarz, obrońcy, stoper, pomocnicy, 
napastnicy. Gra szkolna. Podstawowe sędziowanie.
20. Piłka nożna. Zadania poszczególnych zawodników na boisku. Bramkarz, obrońcy, stoper, pomocnicy, 
napastnicy. Gra szkolna. Podstawowe sędziowanie. - cd.
21. Piłka nożna. Działania zawodnika rozgrywającego. Pozycja libero. Formacje na boisku. Gra szkolna.
22. Piłka nożna. Organizacja szybkiego ataku. Uwalnianie się od obrońcy bez piłki.
23. Piłka nożna. Organizacja ataku pozycyjnego. Uwalnianie się od obrońcy bez piłki. Dośrodkowania.
24. Piłka nożna. Rozwiązania w grze obronnej. Oizacja obrony strefowej na boisku.rgan
Powiązanie z szybkim atakiem. Kontratak.
25. Piłka nożna. Rozwiązania w grze obronnej. Organizacja obrony indywidualnej na boisku.
Powiązanie z szybkim atakiem. Kontratak.
26. Piłka nożna. Samoocena nabytych umiejętności w grze szkolnej i drużynowej. Podstawowe sędziowanie. 
Co to jest - "spalony"?
27. Piłka siatkowa. Ćwiczenia doskonalące atak.
28. Piłka siatkowa. Ćwiczenia doskonalące rozegranie ataku.
29. Piłka siatkowa. Taktyka indywidualna w obronie. Gra szkolna. Podstawy sędziowania.
30. Piłka siatkowa. Taktyka indywidualna w zagrywce. Doskonalenie zagrywek sposobem górnym.



31. Piłka siatkowa. Technika indywidualna w przyjęciu zagrywki.
32. Piłka siatkowa. Zestaw małych gier w doskonaleniu techniki i taktyki indywidualnej. 3x3, 4x4. Podstawowe 
sędziowanie.

33. Piłka ręczna. Doskonalenie umiejętności technicznych we fragmentach gry na wszystkich pozycjach w ataku
i obronie.
34. Piłka ręczna. Prowadzenie piłki w trójkach i dwójkach.
35. Piłka ręczna. Prowadzenie piłki w trójkach i dwójkach z aktywnymi obrońcami. Małe gry. 
Podstawowe sędziowanie.
36. Piłka ręczna. Rzuty do bramki z różnych pozycji i różnymi sposobami z miejsca i z biegu.
37. Piłka ręczna. Rzuty do bramki z wyskoku, z przeskokiem i z padu.
38. Piłka ręczna. Kozłowanie i zwody z nieaktywnym i aktywnym obrońcą.
39. Piłka ręczna. Doskonalenie różnych form poruszania się w zależności od przeciwnika we fragmentach gry / 
1x1,2x2,3x3 /.Podstawowe sędziowanie.
40. Piłka ręczna. Małe rozegrania doskonalące poznane techniki. Współzawodnictwo w klasie.
41. Piłka ręczna. Gra szkolna. Podstawy sędziowania.

42. Piłka koszykowa. Doskonalenie elementów poznanych w klasie I i II w grach i zabawach.
43. Piłka koszykowa. Doskonalenie techniki podań w miejscu i w biegu w trójkach. Rozgrywanie przewagi 3x2.
44. Piłka koszykowa. Nauczanie gry według zasad w ataku z wykorzystaniem ścięcia i obiegnięcia w układzie 3x0.
45. Piłka koszykowa. Doskonalenie gry w/g zasad w trójkach. Nauczanie współpracy w obronie „każdy swego”   
w trójkach.
46. Piłka koszykowa. Szybki atak w trójkach i dwójkach. Nauczanie zasad rozgrywania przewagi                           
2 na 1, 3 na 1, 3 na 2.
47. Piłka koszykowa. Doskonalenie poznanych elementów techniki i taktyki w trójkach.
48. Piłka koszykowa. Wykorzystanie poznanych elementów techniki i taktyki w grze 3x3. Podstawy sędziowania. 
Streetball.
49. Piłka koszykowa. Doskonalenie techniki indywidualnej. Kozłowania. Ball handling.
50. Piłka koszykowa. Nauka i doskonalenie zwodu z piłką. Zwód pojedynczy i podwójny. Fake.
51. Piłka koszykowa. Wykorzystanie poznanych elementów w grze 5x5. Samoocena nabytych umiejętności.   
Podstawy sędziowania.
52. Piłka koszykowa. Doskonalenie rzutu z miejsca z różnych pozycji na boisku. Obwód stacyjny.
53. Piłka koszykowa. Doskonalenie rzutu z miejsca w grze szkolnej. Podstawy sędziowania.


