
KARTA PRACY

Przedmiot: WYCHOWANIE FIZYCZNE
Grupa: CHŁOPCY
Klasa: VI SZKOŁA PODSTAWOWA
Półrocze: II

55. Mini piłka koszykowa. Nauka rzutu z biegu z prawej i z lewej strony - "Dwutakt".
56. Mini piłka koszykowa. Doskonalenie rzutu z biegu w grze szkolnej. Podstawy sędziowania – błąd kroków.
57. Mini piłka koszykowa. Nauka obrotu z piłką - ”Pivot”
58. Mini piłka koszykowa. Rzut do kosza z biegu – próba dwutaktu w grze. Fragmenty gry 1x1, 2x2.
59. Mini piłka koszykowa. Małe gry 3 x 3. 4 x 4. Gra szkolna z naciskiem na obrót z piłką.
60. Mini piłka koszykowa. Kontrola poznanych elementów techniki gry. Pivoty i rzut z biegu do kosza.
61. Mini piłka koszykowa. Mini Piłka Koszykowa. Uwalnianie się od obrońcy przez zmianę kierunku biegu.
62. Mini piłka koszykowa. Mini Piłka Koszykowa. Zastosowanie poznanych elementów techniczno – taktycznych
w mini grach.
63. Mini piłka koszykowa. Mini Piłka Koszykowa. Doskonalenie poznanych elementów techniczno – 
taktycznych.: kozłowanie, rzut do kosza z biegu, podania.
64. Mini piłka koszykowa. Proste rozwiązywanie przewag w ataku szybkim. 2 x 1, 3 x 1, 3 x 2.
65. Mini piłka koszykowa. Gry i zabawy koszykarskie. Kozłowanie w parach. Tory przeszkód.
66. Mini piłka koszykowa. Małe gry i zabawy drużynowe – "Do pięciu podań". Zasady nowej gry drużynowej.

67. Mini piłka nożna. Przygotowanie do sezony otwartego. Zabawa biegowa z piłką.
68. Mini piłka nożna. Mini Piłka Nożna. Prowadzenie piłki w dwójkach.
69. Mini piłka nożna. Strzały z podłoża prostym podbiciem – strzał płaski i górą.
70. Mini piłka nożna. Taktyka i technika wykonywania rzutów wolnych. Strzał na bramkę prostym i wewnętrznym
podbiciem.
71. Mini piłka nożna. Gry i zabawy z piłką wg inwencji uczniów – berki, gonitwy, sztafety.
72. Mini piłka nożna. Mini Piłka Nożna. Gra szkolna 4x4 – zawody klasowe. Współzawodnictwo 
wewnątrzklasowe. Podstawy sędziowania.
73. Mini piłka nożna. Prowadzenie piłki lewą i prawą nogą. Slalomy piłkarskie.
74. Mini piłka nożna. . Doskonalenie techniki indywidualnej – żonglerka stopą, udem i głową.
75. Mini piłka nożna. Turniej dwójek piłkarskich. Doskonalenie poznanych elementów w grze.
76. Mini piłka nożna. Mini Piłka Nożna. Turniej dwójek piłkarskich. Doskonalenie poznanych elementów w grze.
77. Mini piłka nożna. Mini Piłka Nożna. Doskonalenie poznanych elementów. Prowadzenie piłki, strzały, 
dośrodkowania, żonglerka piłką.
78. Mini piłka nożna. Mini Piłka Nożna. Doskonalenie poznanych elementów. Prowadzenie piłki, strzały, 
dośrodkowania, żonglerka piłką.
79. Mini piłka nożna. Prowadzenie piłki w dwójkach – podanie, przyjęcie wewnętrzną częścią stopy ze zmianą 
pasów działania.

80. Piłka nożna. Czym jest krycie indywidualne. Gra szkolna.
81. Piłka nożna. Czym jest obrona strefowa. Gra szkolna.
82. Piłka nożna. Atak pozycyjny a szybki. Kiedy i jak?
83. Piłka nożna. Stałe fragmenty gry. Rzut karny, wolny i rożny. Technika wyrzutu z autu.

84. Gimnastyka podstawowa. Przypomnienie i doskonalenie skoku rozkrocznego przez kozła.
85. Gimnastyka podstawowa. Łączenie przewrotów w przód i tył w prosty układ gimnastyczny.
86. Gimnastyka podstawowa. Lotny przewrót w przód.



87. Gimnastyka podstawowa. Ćwiczenia równoważne. Doskonalenie wagi bokiem, przodem i tyłem.
88. Gimnastyka podstawowa. Przejścia po ławeczce szwedzkiej w różnych pozycjach wyjściowych.
89. Gimnastyka podstawowa. Skok rozkroczny przez kozła z krótkiego rozbiegu.
90. Gimnastyka podstawowa. Zeskoki z przyrządów o różnej wysokości. 4 – części skrzyni.cd.

91. Gry i zabawy sportowe. Gra w badmintona – podstawowe uderzenia. Forhend i bekhend.
92. Gry i zabawy sportowe. Gra w badmintona – podstawowe uderzenia. Serwis. Gra szkolna w formie 
współzawodnictwa klasowego.

93. Gry i zabawy ruchowe – ”Dzień Sportu”.
94. Gry i zabawy ruchowe – ”Dzień Sportu”.
95. Gry i zabawy ruchowe. ”Badminton” – przepisy i zasady badmintona sportowego. Gra i współzawodnictwo 
międzyklasowe.
96. Gry i zabawy ruchowe. Wyścigi rzędów z różnymi przyborami.
Edukacja prozdrowotna. Bezpieczne wakacje. Zagrożenia zdrowia i życia na wakacjach.
97. Gry i zabawy ruchowe. Serwobieg – przypomnienie przepisów i zasad gry. Zwiększenie wymiarów boiska.

98. Gry i zabawy terenowe. Wyścigi rzędów z pokonywaniem przeszkód naturalnych.

99. Lekkoatletyka. Nauka zmiany pałeczki sztafetowej.
100. Lekkoatletyka. Doskonalenie skoku w dal metodą naturalną.
101. Lekkoatletyka. Mała zabawa biegowa – ”Kwadrant”
102. Lekkoatletyka. Marszobiegi terenowe. Ścieżka zdrowia wg inwencji uczniów.
103. Lekkoatletyka. Doskonalenie startu niskiego. Biegi krótki na dystansie 10m, 20m, 30m.
104. Lekkoatletyka. Kształtowanie koordynacji ruchowej. Poznajemy prawidłową technikę skipów A, B i C.
105. Lekkoatletyka. Doskonalenie rzutu piłeczką palantową.
106. Lekkoatletyka. Marszobieg terenowy jako forma kształtowania wydolności tlenowej długodystansowca.
107. Lekkoatletyka. Doskonalenie rzutu piłeczką palantową. Forma współzawodnictwa klasowego.
108. Lekkoatletyka. Przypomnienie z klasy V i doskonalenie rzutu piłką lekarską 2kg z pozycji rozkrocznej w tył. 
Kształtowanie prawidłowej techniki i siły mięśni grzbietu i ramion.
109. Lekkoatletyka. Doskonalenie rzutu piłką lekarską 2kg z pozycji rozkrocznej w tył. Współzawodnictwo
wewnątrzklasowe.
110. Lekkoatletyka. Doskonalenie zmiany pałeczki sztafetowej metodą ”z góry” i ”z dołu” w strefie zmian.


