
Test Zuchory – szybkość, skoczność, gibkość. 
 
Odniesienie do podstawy programowej: 

1. Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego 

Uczeń: 

1) wykonuje wybrany przez siebie zestaw prób do oceny wytrzymałości, siły i gibkości; 

2) ocenia poziom własnej aktywności fizycznej; 

Cel ogólny: Zapoznanie z pojęciem i celowością testu sprawności fizycznej 
 
Cele operacyjne: 

Umiejętności: 
 

1. Umieją przeprowadzić test sprawności fizycznej Zuchory 

(3 próby) Motoryczność: 
 

1. Potrafią wykonać próbę szybkości, skoczności, gibkości 
 
Wychowawcze: 
 

1. Potrafią współpracować w zespole podczas wykonywania zadania 
 
Metody pracy: 
 
- pokaz 
 
- zadaniowo - ścisła 
 
- ćwiczenia 
 
Formy pracy: 
 
- praca w grupie 
 
- praca w parach 
 
Środki dydaktyczne: 
 
- tablica interaktywna i laptop 
 
- karta pracy 
 
- stoper 
 
Przygotowanie nauczyciela (opcjonalnie): wykorzystanie urozmaiconych środków dydaktycznych 
 
 

Część     Przebieg     Uwagi 
      

Prolog 1. Zorganizowanie grupy i sprawdzenie gotowości do Tablet – 

  zajęć.          elektroniczny 

 2.   Nawiązanie do tematu zajęć – wykorzystanie tablicy system kontroli 

  interaktywnej      frekwencji 

            i wyników 

  Uczniowie przyporządkowują na tablicy interaktywnej w nauce - Vulcan 

  zdjęcia  sportowców  do  haseł:  szybkość,  skoczność,  

  gibkość,   siła   mm.   brzucha,   siła   mm. ramion,  

  wytrzymałość       

  W  ten  sposób  nauczyciel  nawiązuje  do  celów  lekcji  
  (uczniowie  sami  odgadują,  jakie  próby  nauczą  się  

  przeprowadzać) i co będzie tematem lekcji    

1.Wprowadzenie             

5-10 min 1. Podanie tematu lekcji    (zapisanie na tablicy) Temat zapisany 

  oraz przedstawienie 3  prób, które uczniowie  będą na tablicy 



  na lekcji wykonywać (szybkość – skoczność – gibkość) interaktywnej 

 2. Pytanie   kluczowe:   W   jakich   sytuacjach   życia  
  codziennego wykorzystujemy szybkość, skoczność,  

  gibkość           

 3.  Zabawy i ćwiczenia ożywiające, które pomogą   
  w rozgrzaniu organizmu, aby później, podczas   

  wykonywania prób, osiągnąć jak najwyższe wyniki.  
 - kształtujące szybkość:       
      

  Kto zdąży (uczennice biegają dookoła Sali, na gwizdek  

  –  jak  najszybciej  zajmują  miejsce,  np.  na  średnicy  

  środkowego koła, na linii do rzutów karnych w piłce  

  ręcznej itp. – te które nie zdążą – wykonują dodatkowe  

  ćwiczenie)         piłki koszykowe 
            

  Kto pierwszy (wyścigi par)      

  Która   grupa   zbierze   więcej   piłek   (uczennice  
  podzielone na grupy, wg symboli, które wylosowały,  

  pojedynczo wybiegają na środek sali po piłki)  

 - kształtujące skoczność:       
      

  Skoki  dodawane  w  grupach  (uczennice  jedna  po  
  drugiej skaczą z miejsca sumując swoje skoki)  

 - kształtujące gibkość (przy drabinkach – rozciąganie mm. drabinki             

  

nóg, ramion, grzbietu, brzucha) 
   

      

    

2.Część zasadnicza 1. Nauczyciel omawia wykonywane  próby (wyświetlanie prezentacja 

ok.35 min 
 kolejno na tablicy interaktywnej), podaje instrukcje  
 

i dzieli uczniów na trzy grupy. 
     

       

  Uczniowie wybierają kapitana. 
 

     

  pracy grupy  
 3. Omówienie kart pracy przez kapitanów i nauczyciela  
   

3.Ewaluacja/podsu 1.  Podsumowanie lekcji, ocena postawy i umiejętności  
mowanie  uczennic  

ok. 5 min 
2. Odpowiedź na pytanie kluczowe – po rozmowach  

 
w parach (uczniowie wymieniają sytuacje z życia 

 

   

  codziennego, w jakich potrzebna jest człowiekowi  

  szybkość, skoczność, gibkość).  

 3. Zbiórka w szeregu. Sprzątnięcie pozostałego sprzętu.  

 4. Sportowe pożegnanie.  

    

Załączniki: (materiały TIK przygotowane przez N) 
 

MATERIAŁY NA TABLICĘ INTERAKTYWNĄ – wprowadzenie do tematu lekcji 

MATERIAŁY NA TABLICĘ INTERAKTYWNĄ – opis prób przykład 1, przykład 2, 

przykład 3 
 
KARTA PRACY arkusz 
Podano źródła wszystkich pobranych plików. Nie naruszyłam praw autorskich ani dóbr 
osobistych osób trzecich, udostępniam swoją pracę na zasadach uznania autorstwa lub uznania 
autorstwa na tych samych warunkach. 
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