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1. Wychowanie fizyczne 

2. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie 

3.  Zadanie twórcze/projektowanie 

4.  

5. 3 godziny  

6. Lekkoatletyka – królową sportu. Biegi średnie w cyklu Grand Prix Piastowskich Biegów 

Historycznych. 

7. 1.2 Uczeń opracowuje i realizuje program aktywności fizycznej dostosowany do własnych 

potrzeb; 

2.4 Uczeń wykonuje rozgrzewkę biegową 

 3. Uczeń stosuje poznane elementy techniki w wybranych indywidualnych formach 

aktywności fizycznej. 

 

8. –  Wybieram i opracowuję program aktywności fizycznej  

- Umiem wykonać proste ćwiczenia przygotowujące organizm do biegów 

- Dobieram właściwy strój do biegania i opracowuję kalendarz biegów 

- Jestem samodzielny w gromadzeniu i opracowywaniu zestawu ćwiczeń 

-  Mam wiedzę nt. możliwości podejmowania aktywności fizycznej wpływającej na zdrowie i wiedzę 

historyczną, związaną z cyklem biegowym 

9. System nagłośnienia, projektor do prezentacji, komputer. Uczniowie wyszukują informacje 

nt. historii, której poświęcone są biegi Grand Prix, opracowują harmonogram treningów  

10. Przebieg: 

a. Prezentacja reportażu wprowadzającego w temat Grand Prix Piastowskich Biegów 

Historycznych: https://www.facebook.com/tvpwarszawa/videos/966811513475263/ 

b. Dyskusja, pytania: Co to jest lekkoatletyka, biegi długie, średnie, krótkie? Dlaczego to królowa 

sportu? Jakie znacie rodzaje ćwiczeń przygotowujących organizm do wysiłku? Jak dobrać ćwiczenia 

do wysiłku? 

Czas: ok. 8 min. 

c. Dzielimy uczniów na trzy grupy wg dowolnego sposobu atrakcyjnego dla młodzieży, np. 

według predyspozycji biegowych 

d. - 

e. Zadaniem grup będzie przeprowadzenie zajęć przygotowujących do konkretnego biegu z 

cyklu Grand Prix Piastowskich Biegów Historycznych, uwzględniane będzie: 

https://www.facebook.com/tvpwarszawa/videos/966811513475263/
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- możliwości i predyspozycje uczniów 

- czas trwania zajęć 35-40 minut 

- intensywność  

- różnorodność ćwiczeń 

- zaangażowanie całej grupy 

f. Nauczyciel służy radą i podpowiedzią, nakierowuje    uczniów mniej kreatywnych, koryguje 

błędy podczas wykonywania ćwiczeń. Czas: ok. 40 min. 

g. Uczniowie prowadzą zajęcia. 

Czas: ok. 35-40 min. dla każdej grupy 

Ewaluacja - Uczniowie odpowiadają na pytania (dyskusja): 

-  czy zajęcia były atrakcyjne, 

- czy tempo było odpowiednie 

- czy ćwiczenia nie wykraczały poza możliwości grupy 

- czy coś można było zrobić inaczej 

Czas: ok. 5 min. 

h. Uczniowie siadają w swoich grupach, omawiamy wyniki swojej pracy i wnioskujemy, czy 

osiągnęliśmy założone cele zajęć, organizują drużynę reprezentującą Szkołę i zapisują się na 

konkretny bieg www.mosir.piastow.pl 

Czas: 5 min. 

11. Uczniowie spotykają się po lekcjach, jeśli jedna godzina lekcyjna nie wystarczyła, aby 

przygotować zajęcia trenigowe.  

12. Autor 

 

 

http://www.mosir.piastow.pl/

