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Temat lekcji
Lekcje wychowania fizycznego w mojej szkole.
Grupa, miejsce i czas trwania lekcji: Klasa 6 szkoły podstawowej – wariant
podstawy programowej II.1. (kontynuacja z klas I–III) / sala gimnastyczna, siłownia /
45 min
Cel główny: Uczeń poznaje nazwy sprzętów, na których ćwiczy w czasie lekcji
wychowania fizycznego w szkole.
Cele szczegółowe
Uczeń:
 współdziała w parach, w grupie,
 uzyskuje i przekazuje informacje,
 utrwala liczebniki,
 wykorzystuje techniki samodzielnej pracy.
Metody/Techniki/Formy pracy
Metoda obrazowa, oparta na działalności praktycznej, gra, praca indywidualna,
w parach, zbiorowa.
Środki dydaktyczne
Szkolny sprzęt sportowy, karty pracy.
Opis przebiegu lekcji
Czynności organizacyjne
N wita się z U i sprawdza obecność.
Wprowadzenie do tematu
N rozpoczyna zajęcia od rozgrzewki, którą nadzoruje N wychowania fizycznego.
U ustawiają się w szeregu i odliczają. Każdy otrzymuje karteczkę z numerem,
napisanym w języku niemieckim. U przyczepiają sobie karteczki na tył koszulek.
N wyjaśnia uczniom temat i cele lekcji.
Prezentacja i ćwiczenia językowe
Klasa zostaje podzielona na 4 drużyny (4–5-osobowe). Każda z drużyn otrzymuje
kartki z nazwami sprzętu sportowego. Ich zadaniem jest odgadnięcie jaki to sprzęt
i położenie na nim odpowiedniej kartki. Po skończeniu zadania N z U podchodzi
do wszystkich urządzeń i sprawdza ich poprawność.
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U siadają na ziemi i wykonują krótkie ćwiczenie na karcie pracy. Zadanie polega
na połączeniu nazwy sprzętu sportowego w języku polskim z niemieckim
odpowiednikiem.
Część podsumowująca
Po tym ćwiczeniu następuje zabawa z piłką jako podsumowanie lekcji. U siedzą
w okręgu i podają sobie piłkę. W tle puszczona jest muzyka. N wyłącza muzykę,
a uczeń, który w tym czasie będzie miał piłkę, musi odpowiedzieć na pytanie
dotyczące sprzętu.
Zadanie domowe
Zadanie domowe polega na zapisaniu do zeszytu tematu lekcji i wklejeniu karty pracy.
Ewaluacja
W części ewaluacyjnej uczniowie wypełniają krótką ankietę, odpowiadając na trzy
krótkie pytania: 1. Co podobało mi się na zajęciach najbardziej. 2. Co w ogóle mi się
nie podobało. 3. Co sprawiło mi problem.

Komentarz metodyczny






Każda z drużyn, która poprawnie wykonała zadanie z nazwaniem sprzętu
sportowego, otrzymuje plusy.
Dodatkowe zadanie domowe polega na przygotowaniu na następne zajęcia
wychowania fizycznego krótkiej rozgrzewki w języku niemieckim. (Zadanie
wykracza poza podstawę programową.)
U rozwiązują zadanie na karcie pracy w parach. Poprawność sprawdzana jest
na forum klasy. U siadają w kole i po kolei odczytują przykłady.
Wariant dostosowania do ucznia z SPE: uczeń słabowidzący będzie wolniej
wykonywał polecenia, dlatego mając w grupie takiego uczni, nie można dawać
zadań na czas, by każda z drużyn miała równe szanse na nagrodę za prawidłowe
wykonanie zadania.

