
KARTA PRACY

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

54. Piłka koszykowa. Rzut do kosza z miejsca. Sprawdzian nabytych umiejętności.
55. Piłka koszykowa. Gra szkolna z naciskiem na poznane wcześniej elementy taktyki. Podstawy sędziowania.      
Błąd 3 sekund i 5 sekund.
56. Piłka koszykowa. Gry i zabawy koszykarskie. Tory przeszkód. Slalomy. Nacisk na poznane elementy techniki.
57. Piłka koszykowa. Gra szkolna. Doskonalenie poznanych elementów techniki i taktyki.
Podstawowe sędziowanie. Współzawodnictwo międzyklasowe.
58. Piłka Koszykowa. Doskonalenie szybkiego ataku w trójkach. Rozgrywanie przewagi 3x2.
59. Piłka Koszykowa. Doskonalenie gry według zasad w ataku z wykorzystaniem ścięcia i obiegnięcia                  
w układzie 3x0.

60. Łyżwiarstwo. Doskonalenie jazdy po łuku. Przekładanka w prawą i lewą stronę. Zatrzymanie.
61. Łyżwiarstwo. Doskonalenie kroku podstawowego z odbicia. Slalomy.

62. Piłka Siatkowa. Taktyka zespołowa dostosowana do możliwości uczniów.
63. Piłka Siatkowa. Taktyka zespołowa gry w ataku.
64. Piłka Siatkowa. Działania zawodnika wystawiającego.
65. Piłka Siatkowa. Asekuracja własnego ataku.
66. Piłka Siatkowa. Organizacja ataku po przyjęciu zagrywki.
67. Piłka Siatkowa. Rozwiązanie z wystawiającym z linii ataku.
68. Piłka Siatkowa. Rozwiązania z wystawiającym z linii obrony.
69. Piłka Siatkowa. Doskonalenie odbić sposobem górnym I dolnym w małych zespołach ćwiczeniowych.
70. Piłka Siatkowa. Doskonalenie zagrywki tenisowej w obwodzie stacyjnym.
71. Piłka Siatkowa. Ocena doskonalonych elementów techniki. Odbicia sposobem górnym i dolnym.              
Zagrywka tenisowa.

72. Piłka Koszykowa. Nauczanie gry według zasad w ataku z wykorzystaniem ścięcia i obiegnięcia w układzie 
5x0.
73. Piłka Koszykowa. Doskonalenie krycia zawodnika bez piłki. Nauczanie zasad zespołowej obrony „każdy 
swego” w piątkach.
74. Piłka Koszykowa. Doskonalenie poznanych elementów techniki i taktyki w grze 2x2.
75. Piłka Koszykowa. Doskonalenie poznanych elementów techniki i taktyki w grze 3x3.
76. Piłka Koszykowa. Nauczanie podstaw obrony strefowej 2-3.
77. Piłka Koszykowa. Doskonalenie obrony zespołowej „każdy swego” oraz strefowej 2-3.
78. Piłka Koszykowa. Wykorzystanie poznanych elementów techniki i taktyki w grze 5x5.                            
Samoocena nabytych umiejętności.
79. Piłka Koszykowa. Doskonalenie poznanych elementów techniki z klasy I i II. Zatrzymanie na 1 i na 2 tempa. 
Pivot.
80. Piłka Koszykowa. Doskonalenie poznanych elementów techniki z klasy I i II. Rzut z biegu z prawej i lewej 
strony po kozłowaniu i po podaniu.
81. Piłka Koszykowa. Doskonalenie poznanych elementów techniki z klasy I i II w testach. Zatrzymania i rzuty z 
biegu.



82. Piłka Ręczna. Sposoby wprowadzania i rozegrania ataku szybkiego.
83. Piłka Ręczna. Rzuty do bramki dowolnym sposobem w ruchu po wyminięciu obrońcy.                                   
Celność z linii rzutów wolnych.
84. Piłka Ręczna. Blokowanie rzutów rękami i nogami. Uwalnianie się od obrońcy przez wyminięcie lub zwody.
85. Piłka Ręczna. Małe gry- doskonalenie poznanych elementów technicznych.
86. Piłka Ręczna. Gra bramkarza- poruszanie się w bramce, wypady, zatrzymania piłki nogami, rękami i tułowiem.
Atak pozycyjny i obrona strefą.
87. Piłka Ręczna. Rozgrywki wewnątrzklasowe – stosowanie poznanych umiejętności oraz samoocena nabytych
umiejętności takich jak dokładność podań i jakość chwytów piłki.

88. Gimnastyka podstawowa. Przewroty łączone w przód i w tył do różnych pozycji wyjściowych.
89. Gimnastyka podstawowa. Przerzuty bokiem łączone na dowolną rękę z miejsca i rozbiegu.
90. Gimnastyka podstawowa. Stanie na RR dowolnym sposobem - próby samodzielnego stania z asekuracją.
91. Gimnastyka podstawowa. Skok kuczny przez skrzynię wszerz / 5 lub 6 części skrzyni /.
92. Gimnastyka podstawowa. Doskonalenie skoków rozkrocznych przez kozła i skrzynię.
93. Gimnastyka podstawowa. Doskonalenie skoku rozkrocznego przez kozła.
94. Gimnastyka podstawowa. Stanie na rękach z asekuracją.
95. Gimnastyka podstawowa. Zestaw ćwiczeń wzmacniających mięśnie posturalne ciała.

96. Lekkoatletyka. Doskonalenie techniki startu niskiego i biegu sprinterskiego w połączeniu ze zmianą pałeczki 
sztafetowej w strefie zmian.
97. Lekkoatletyka. Doskonalenie techniki biegu sprinterskiego na krótkich odcinkach 10m, 20m, 30m.
98. Lekkoatletyka. Doskonalenie biegu przez płotki.
99. Lekkoatletyka. Rzut piłką palantową.
100. Lekkoatletyka. Samoocena nabytych umiejętności – rzut piłeczką palantową metodą naturalną.
101. Lekkoatletyka. Marszobiegi terenowe jako forma kształtowania wytrzymałości tlenowej długodystansowca.
102. Lekkoatletyka. Samoocena nabytych umiejętności – Test Coopera.
103. Lekkoatletyka. Doskonalenie techniki skipów, wieloskoku i skoków tempowych na krótkich odcinkach 10m, 
20m.
104. Lekkoatletyka. Samoocena nabytych umiejętności – skipy A, B i C.

105. Piłka Nożna. Doskonalenie elementów poznanych w klasie I i II w grach i zabawach.
106. Piłka Nożna. Doskonalenie techniki podań w miejscu i w biegu w trójkach. Rozgrywanie przewagi 3x2.
107. Piłka Nożna. Nauczanie gry według zasad w ataku z wykorzystaniem ścięcia i obiegnięcia w układzie 3x0.
108. Piłka Nożna. Doskonalenie gry wg zasad w trójkach. Nauczanie współpracy w obronie „każdy swego” w 
trójkach. Szybki atak w trójkach – nauczanie zasad.
109. Piłka Nożna. Doskonalenie szybkiego ataku w trójkach. Rozgrywanie przewagi 3x2.
110. Piłka Nożna. Doskonalenie krycia zawodnika bez piłki. Nauczanie zasad zespołowej obrony „każdy swego”    
w piątkach.
111. Piłka Nożna. Gra szkolna. Doskonalenie poznanych elementów taktyki gry.
112. Piłka Nożna. Gry rekreacyjno-sportowe z uwzględnieniem poznanych elementów techniczno – taktycznych 
piłki nożnej..

113. Gry i zabawy sportowe. Dzień Sportu.
114. Gry i zabawy sportowe. Dzień Sportu.


