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 Cykl 1. Jaki jestem? Jak się rozwijam?.

Cele kształcenia –
wymagania ogólne

 Tematy zajęć  Wymagania programowe Uwagi

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
Utrwalenie

podstawowych
zasad bezpieczeństwa
w czasie zajęć.
Zrozumienie sensu starań
o zdrowie.
Kształtowanie
sprawności.
Rozwijanie
motywacji do
samodzielnych
działań na rzecz rozwoju
fizycznego.
Doskonalenie
umiejętności samooceny i
samokontroli stanu
rozwoju fizycznego,
sprawności i umiejętności
ruchowych.
Poznanie sposobów
badania i kształtowania
uzdolnień motorycznych

● Ustalenie zasad bezpieczeństwa
na zajęciach wychowania
fizycznego-kontrakt grupowy.

● Poznajmy się, gry i zabawy
integracyjne.

● Indeks sprawności fizycznej-
samokontrola i samoocena
sprawności.

● Kształtowanie wytrzymałości
poprzez marszobieg terenowy.

● Współpraca i wzajemna pomoc
w czasie pokonywania
terenowego toru przeszkód.

● Kształtowanie wytrzymałości
poprzez marszobieg terenowy.

● Podstawowe elementy treningu
szybkości.

● Kształtowanie gibkości poprzez
pokonywanie naturalnych
przeszkód terenowych

(10 godzin)

Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości
● potrafi

podporządkować się
ustalonym regułom
postępowania,

● z pomocą nauczyciela
dokonuje pomiarów
wysokości ciała i
ciężaru ciała,
obwodów mięśni,

● potrafi wyszukać na
ciele miejsce do
pomiaru tętna,

● umie pokonywać
naturalne przeszkody
terenowe, uczestniczy
aktywnie w zajęciach
terenowych,

● potrafi opracować i
wykonać zestaw
ćwiczeń
kształtujących
wybrane zdolności
motoryczne i
określone grupy
mięśni

● zna zasady bezpiecznego
zachowania na zajęciach
wychowania fizycznego,

● zna zasady bezpiecznego
uczestnictwa w grach i
zabawach terenowych,

● zna podstawowe zasady
udzielania pierwszej
pomocy,

● wie, jakie są zdolności
motoryczne człowieka,

● zna próby indeksu
sprawności fizycznej.

● Samodzielnie dokonuje
pomiarów wysokości i
ciężaru ciała, obwodów
mięśni,

● Potrafi zmierzyć tętno
spoczynkowe i
wysiłkowe,

● Umie pokonywać
terenowy tor przeszkód,

● Potrafi wykorzystać
warunki naturalne
terenu do kształtowania
sprawności fizycznej,

● Potrafi przygotować
miejsce i sprzęt do
przeprowadzenia prób
indeksu sprawności
fizycznej.

● Przestrzega zasady
bezpiecznego
uczestnictwa w zajęciach
wychowania fizycznego,

● Zna zasady udzielania
pierwszej pomocy,

● Wie jak kształtować swoją
sprawność fizyczną,

● Zna sposób wykonania
poszczególnych prób
indeksu sprawności
fizyczną

 



 
 
 
 
 Cykl 2. Wszechstronność – biegi, skoki, rzuty - lekkoatletyka

Cele kształcenia –
wymagania ogólne

 Tematy zajęć Wymagania programowe Uwagi

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
Zagrożenia związane
z uprawianiem
niektórych dyscyplin
sportowych.
Kształtowanie
sprawności
kondycyjnej,
koordynacyjnej i
morfofunkcjonalnej
Rozwijanie
wytrwałości w
dążeniu do celu,
kształtowanie
ambicji. Pogłębianie
wiary we własne siły
poprzez dyscypliny
lekkoatletyczne.

● Gry i zabawy bieżne, skoczne i

rzutne w terenie.

● Skok w dal techniką naturalną .

● Skok w dal z rozbiegu, odbicie i

lądowanie do przysiadu.

● Ćwiczenia oswajające z kulą.

Trzymanie kuli oraz pozycje do

wypchnięcia.

● Skok wzwyż techniką naturalną

● Skok wzwyż odbicie i lądowanie.

(10 godzin)

Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości
● Potrafi wyjaśnić co

symbolizują flaga i
znicz olimpijski

● Potrafi przedstawić
przykłady ćwiczeń
przygotowawczych do
wybranych konkurencji
lekkoatletycznych,

● Wykonuje prawidłowo
starty z różnych
pozycji,

● Zna ogólną historię
igrzysk olimpijskich,

● Zna przykłady zabaw i
gier skocznych, bieżnych i
rzutnych,

● Wie jak bezpiecznie
przygotować miejsce do
skoków, biegów i rzutów.

● Potrafi naśladować
pchnięcie kulą, skok w
dal i wzwyż,
wykorzystując
naturalne przedmioty i
warunki terenowe

● Wykonuje poprawnie
technicznie starty  i
biegi na różnych
dystansach, rzuty
różnymi przyborami,

● Zna historię starożytnych i
nowożytnych igrzysk
olimpijskich,

● Wie jak bezpiecznie
zorganizować gry i
zabawy terenowe, biegi
kształtujące, skoki i rzuty
lekkoatletyczne

 



 
 

 
 Cykl 3. Sportowa walka – elementy techniki i taktyki w piłce ręcznej

Cele kształcenia
– wymagania
ogólne

 Tematy zajęć Wymagania Uwagi

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
Kształtujemy
umiejętności
panowania nad
negatywnymi
emocjami,
współpracy w
grupie i
umiejętności
podporządkowani
a się określonym
regułom działania
w zespole.
Konstruktywny
sposób radzenia
sobie w sytuacji
walki, zwycięstwa
i porażki.

● Poruszanie się bez piłki.  Praca ramion
i nóg w obronie.

● Wyjście do piłki. Kozłowanie w
miejscu, w ruchu i z omijaniem
przeszkód.

● Rzuty do bramki po kozłowaniu i z
wyskoku.

● Zwód pojedynczy i podwójny
● Technika gry bramkarza.
● Wykorzystanie nabytych umiejętności

w grze.

(20 godzin)

Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości
● Potrafi prawidłowo

ustawić się na boisku
w ataku i obronie

● Wykonuje poprawnie
następujące elementy
techniki i taktyki w
piłce ręcznej:
poruszanie się po
boisku  w ataku i w
obronie, wyjścia do
piłki i uwalnianie się od
obrońcy za pomocą
zwodu pojedynczego,
kozłowanie piłki w
miejscu i w ruchu,
rzuty do bramki po
kozłowaniu, obrona
strzałów na bramkę za
pomocą rąk,

● stosuje zasadę fair play
i zachowuje się
poprawnie w roli
kibica.

● Zna podstawowe przepisy
gry w PR i sposoby
wykonania podstawowych
elementów techniki.

● Zna zasady kulturalnego
zachowania się na boisku i
trybunach.

● Zna sposoby radzenia
sobie z negatywnymi
emocjami

● Wykonuje bezbłędnie
następujące elementy
techniki i taktyki gry w
PR :praca ramion i nóg
w obronie, wyjścia do
piłki i uwalnianie się od
obrońcy za pomocą
zwodu podwójnego,
kozłowanie w biegu z
omijaniem przeszkód,
rzut na bramkę z
wyskoku, obrona
strzałów na bramkę za
pomocą rąk i nóg.

● Wie, jak wykonywać
poszczególne elementy
techniki w PR oraz
wykorzystać je w grze,

● Zna regionalne zespoły
piłki ręcznej,

● Dostrzega rekreacyjne
walory piłki ręcznej,

● Wie jak zorganizować
rozgrywki na poziomie
klasy.

 



 Cykl 4. Wytrwałość i konsekwencja – ćwiczenia gimnastyczne

Cele kształcenia –
wymagania ogólne

 Tematy zajęć Wymagania programowe Uwagi

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
Kreowanie
zachowań
prozdrowotnych.
Rozwijanie
motywacji i
konsekwencji w
podejmowanych
działaniach na rzecz
harmonijnego
rozwoju fizycznego
Kształtowanie
właściwej sylwetki i
ogólnej sprawności
poprzez gimnastykę
podstawową i
artystyczną.

● Przewrót w przód z odbicia obunóż
do przysiadu.

● Przewrót w tył z przysiadu
podpartego do rozkroku.

● Stanie na rękach (głowie ) z klęku
podpartego

● Skok rozkroczny przez kozioł
wzdłuż.

● Zwis przerzutny i przewrotny na
drabinkach.

● Wyskok na skrzynię i zeskok w głąb
● Ćwiczenia równoważne na belce

gimnastycznej.
● Wymyk i odmyk na drążku.

(8 godzin)

Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości

● Potrafi rozpoznać
czynniki zagrażające
zdrowiu

● Potrafi wykonać
prawidłowo : przewrót
z miejsca i marszu  z
odbicia obunóż do
przysiadu, przewrót w
tył z przysiadu
podpartego do
rozkroku, zwis
przewrotny na
drabinkach, skok
rozkroczny przez kozioł
wszerz, wagę przodem,

● Potrafi dobrać i
wykonać ćwiczenia
kształtujące
prawidłową sylwetkę i
ćwiczenia
zapobiegające wadom
postawy

● Potrafi przygotować
prosty zestaw ćwiczeń
gimnastyki porannej,

● Umie właściwe ocenić
swoje możliwości.

● wymienia przyczyny i
skutki otyłości oraz
nieuzasadnionego
odchudzania się

● Zna podstawowe
przyrządy gimnastyczne i
ich zastosowanie,

● Wie jak podzielić
ćwiczenia gimnastyczne,

● Zna zasady asekuracji w
czasie ćwiczeń.

● Omawia zmiany
zachodzące w budowie
ciała i sprawności
fizycznej w okresie
dojrzewania

● Potrafi wykonać
prawidłowo : przewrót
w przód z rozbiegu z
odbicia obunóż do
przysiadu z przejściem
do postawy, stanie na
rękach (głowie ) z
klęku podpartego, zwis
przerzutny na
drabinkach, wyskok
kuczny na skrzynię
wszerz i zeskok w głąb
do przysiadu, przejście
na belce gimnastycznej
z przekraczaniem
przeszkód, wagę
przodem, zeskok do
przysiadu

● Potrafi  przygotować
zestaw ćwiczeń
gimnastycznych z
wykorzystaniem
wybranych przyrządów
i przyborów.

● Zna sposoby korzystania z
przyrządów
gimnastycznych,

● Wie jakie przyrządy
stosować do ćwiczeń
równoważnych, skoków,
zwisów i podporów oraz
ćwiczeń zwinnościowo-
akrobatycznych,

● Zna zasady
samoasekuracji w czasie
ćwiczeń

 



 
 Cykl 5. Komunikacja, atak i obrona - technika i taktyka gry w koszykówkę.

Cele kształcenia –
wymagania ogólne

 Tematy zajęć Wymagania programowe Uwagi

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
Kształtujemy
umiejętności
współpracy w
grupie i
umiejętności
podporządkowani
a się określonym
regułom działania
w zespole. Zasady
kulturalnego
kibicowania i
dopingowania
swoich faworytów
– „kulturalny
kibic”

● Poruszanie się po boisku
w ataku i obronie..

● Podania i chwyty piłki.
● Zatrzymanie na jedno i

dwa tempa..
● Obrona bez piłki i z

piłką.
● Rzuty do kosza

jednorącz.
● Kozłowanie, zwód

pojedynczy i podwójny.
● Gra szkolna
● Gra właściwa

(20 godzin)

Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości
● wykonuje poprawnie

następujące elementy
techniki i taktyki : chwyty
piłki oburącz w miejscu i
w biegu w dwójkach
zakończone rzutem na
kosz, łączenie podań i
kozłowania w biegu, w
dwójkach, współdziałanie
w dwójkach w kryciu
przeciwnika bez piłki i
przy zastawianiu
przeciwnika rzucającego.

● Potrafi stosować zasadę
fair play w grze.

● Umie zachować się
poprawnie w roli kibica,
udziela wsparcia swoim
faworytom, bez względu
na wynik spotkania.

● Zna przepisu gry i
podstawowe zasady
sędziowania w
koszykówce

● Wie, na czym polega
współdziałanie
zespołowe w
koszykówce.

● Wie jak należy
zachować się w roli
zawodnika, sędziego i
kibica.

● Zna regionalne zespoły
koszykówki i ich
osiągnięcia oraz
zawodników.

● Zna walory rekreacyjne
koszykówki

● Wie jak zorganizować
rozgrywki na poziomie
klasy.

● Wie, jaki znaczenie
dla zdrowia mają
dobre relacje z innymi
ludźmi, w tym z
rodzicami i
rówieśnikami tej
samej i przeciwnej
płci.

● Potrafi wykonać
prawidłowo następujące
elementy techniki i
taktyki : podania i chwyty
piłki oburącz w miejscu i
w biegu w trójkach
zakończone rzutem na
kosz, łączenie podania i
kozłowania w trójkach w
biegu, współdziałanie w
dwójkach w kryciu
przeciwnika z piłką,
zastawianie i zbieranie
piłki z tablicy w
dwójkach.

● Umie wykorzystać nabyte
umiejętności
techniczno-taktyczne w
czystej sportowej grze

● Potrafi podporządkować
się bezwzględnie
decyzjom sędziego,
trenera i kapitana.

●Wie, jak wykorzystać
poznane elementy
techniki  i taktyki w
grze,
●Wie, jakie są systemy

rozgrywania zawodów
koszykówki i jak
zorganizować zawody
międzyklasowe w
koszykówkę.
●Zna zespoły polskiej ligi

koszykówki i ich
osiągnięcia i
zawodników,
● Zna dokonania

reprezentacji kraju oraz
wyniki ligi europejskiej
i światowej



 
 

 
 Cykl 6. Kultura zachowania – muzyka łagodzi obyczaje

Cele kształcenia
– wymagania
ogólne

 Tematy zajęć Wymagania programowe Uwagi

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony

Rozwijanie
zdolności
rytmiczno-tanecz
nych, harmonii i
piękna ruchu.
Rozwijanie
motywacji do
podejmowania
samodzielnych
działań na rzecz
harmonijnego
rozwoju
fizycznego

● Ćwiczenia z przyborem do
muzyki wg. inwencji
nauczyciela.

● Ćwiczenia z przyborem do
muzyki wg. inwencji ucznia

● Aerobik – ćwiczenia wg
Inwencji nauczyciela.

● Aerobik – ćwiczenia wg
inwencji ucznia.

● Układ taneczny do muzyki
wg. inwencji uczniów

(5 godzin)

Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości
● potrafi wykonać podstawowe

kroki i układy taneczne
wybranych tańców
towarzyskich, regionalnych i
ludowych,

● potrafi wykonać ćwiczenia
przy muzyce wg inwencji
nauczyciela,

● umie swobodnie poruszać się
w rytm  muzyki wykonać
układ z przyborem wg.
inwencji nauczyciela.

● Potrafi opracować i
wykonać w parze dowolny
układ tańca.

● Potrafi obiektywnie ocenić
współćwiczących.

● Zna tańce narodowe i
towarzyskie,

● Zna historie i tradycję
tańców swojego regionu,

● Wie jak kulturalnie należy
zachować się podczas
zabaw tanecznych.

● Wie, jakie znaczenie dla
zdrowia mają dobre
relacje z innymi ludźmi,
w tym z rówieśnikami tej
samej płci .

● Potrafi wykonać
podstawowe figury
wybranych tańców
towarzyskich,
regionalnych i
ludowych,

● Umie tworzyć krótkie
układy ruchowe
inspirowane muzyką,
opracować i
zademonstrować z
grupą układ ćwiczeń do
muzyki z przyborem

● Zna różnice pomiędzy
tańcami narodowymi a
towarzyskimi,

● Wie jakie jest znaczenie
tańców narodowych i
regionalnych dla kultury
człowieka, regionu i
narodu,

● zna charakterystyczne
cechy kultury własnego
regionu.

● Zna sposoby wyrażania
uczuć i rozładowania
negatywnych uczuć.



 

 Cykl 7.  Współdziałanie  i współpraca w zespole – piłka siatkowa.

Cele kształcenia –
wymagania ogólne

 Tematy zajęć Wymagania programowe Uwagi

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
Kształtujemy
umiejętności
współpracy w grupie i
umiejętności
podporządkowania się
określonym regułom
działania w zespole.
Zasady kulturalnego
kibicowania i
dopingowania swoich
faworytów –„
kulturalny kibic”

● Poruszanie się po boisku.
● Przyjęcie piłki sposobem górnym i

dolnym.
● Zagrywka sposobem dolnym

(tenisowym) i odbiór zagrywki.

● Wystawienie piłki i dojście do zbicia.
● Współzawodnictwo w grze –

ustawienie na boisku w obronie i w
ataku

(15 godzin)

Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości
● wykonuje prawnie

elementy techniczne i
taktyczne piłki
siatkowej :podrzucanie
i chwytanie piłki w
różnych pozycjach
wyjściowych
sposobem siatkarskim,
przyjmowanie pozycji
siatkarskiej i
poruszanie się po
boisku krokiem
dostawno- odstawnym,
krokiem skrzyżnym,
dojście do piłki,
zagrywka sposobem
dolnym przodem ze
skróconej odległości
od siatki, odebranie
piłki sposobem
dolnym po zagrywce,
wystawianie piłki.

● Ustawia się
prawidłowo na
boisku w ataku i
obronie

● Potrafi zastosować
poznane elementy w
grze (odbicie oburącz

● zna podstawowe przepisy
gry w piłkę siatkową,

● wie jak zachować się w
sytuacjach spornych i jak
broni ć własnego zdania,

● wie jak kulturalnie się
zachować podczas gry.

● Potrafi prawidłowo
wykonać następujące
elementy techniczne i
taktyczne w PS :
przyjmowanie i
podawanie piłki
sposobem górnym i
dolnym nad sobą w
różnych pozycjach
wyjściowych,
przyjmowanie pozycji
siatkarskiej oraz różne
sposoby poruszania się
po boisku, zagrywka
sposobem tenisowym
przodem zza linii
końcowej, odbiór piłki
sposobem dolnym po
zagrywce i podanie w
określone miejsce,
dojście do zbicia piłki,
blok pojedynczy.

● Potrafi dobrać i
zastosować
odpowiednie gry i
zabawy do nauczania
techniki piłki siatkowej
i zastosować poznane
elementy techniki w
grze.

● Wie, jak właściwie
zachować się w
sytuacjach spornych i jak
bronić własnego zdania.

● Wie jak zachować się
kulturalnie podczas gry,

● Zna regionalne zespoły
siatkarskie ich
osiągnięcia i
zawodników,

● Wie jakie są walory
rekreacyjne i zdrowotne
siatkówki,

● Wie jak zorganizować
klasowe rozgrywki w
piłce siatkowej.



sposobem górnym i
dolnym, zagrywka)

 

 
 

 Cykl 8. Kontrolujemy swój rozwój i sprawność fizyczną.
 

Cele kształcenia –
wymagania ogólne

 Tematy zajęć Wymagania Uwagi

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
Doskonalenie
umiejętności
samooceny i
samokontroli stanu
rozwoju fizycznego,
sprawności i
umiejętności
ruchowych. Poznanie
sposobów badania i
kształtowania
uzdolnień
motorycznych.

● Ocena postawy ciała, wady
postawy ciała.(wzrost,waga)

● Ćwiczenia kształtujące sylwetkę.
● Test sprawności fizycznej.
● Ocena osiągniętych wyników.
● Kształtowanie sylwetki -obwód

stacyjny – siłownia
● Wzmacnianie mięśni RR,NN,TT

- siłownia
(6 godzin)

Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości



● Potrafi ocenić
prawidłową postawę
ciała.

● Potrafi wykonać próby
indeksu sprawności
fizycznej.

● Zna cechy prawidłowej
postawy ciała i sposoby jej
oceny.

● Zna wady postawy ciała.
● Zna zasady prawidłowego

żywienia
● Wie, jak można zbadać

poziom sprawności
fizycznej.

● Potrafi porównać swoją
postawę z normami.

● Umie zakwalifikować
wady postawy do
odpowiednich grup
dyspanseryjnych.

● Potrafi przygotować i
wykonać próby indeksu
sprawności fizycznej
oraz ocenić uzyskane
wyniki.

● Zna sposoby oceny
postawy ciała.

● Wie, jaki wpływ na
organizm ma
przestrzeganie właściwej
diety.

● Zna próby indeksu
sprawności fizycznej i
normy sprawności dla
swojej kategorii.

● Wie, jak kwalifikować
wady postawy ciała do
poszczególnych grup
dyspanseryjnych

 

 
 Cykl 9. Jak wypoczywać? - rekreacja
 

Cel
edukacyjny

 Tematy zajęć Wymagania Uwagi

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
Wdrażanie do
czynnego
wypoczynku,

 Tenis stołowy
● Ćwiczenia oswajające z rakietką,

poruszanie się po polu gry.

Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości



podnoszenie
aktywności
ruchowej poprzez
różnego rodzaju
formy rekreacji,
turystyki i
współzawodnictw
a sportowego.

● Przyjęcie i uderzenie bekhendowe
● Przyjęcie i uderzenie forhendowe.
● Technika i taktyka gry pojedynczej
● Technika i taktyka gry  podwójnej.

 Unihokej
● Ćwiczenia oswajające z kijem,

krążkiem
● Prowadzenie krążka i podanie do

partnera
● Sposoby rozgrywania meczów w

unihokeja.

Kometka
● Ćwiczenia oswajające z rakietą
● Technika i taktyka gry

pojedynczej

(10 godzin)

● Ma opanowane w
stopniu elementarnym
podstawy gry w tenisa
stołowego,  i
unihokeja

● Ma opanowane w
stopniu elementarnym
podstawowe elementy
gry w kometkę

● Zna podstawowe
przepisy gry w tenisa
stołowego, i unihokeja

● Zna podstawowe
przepisy gry w kometkę

● Ma opanowane
na dobrym poziomie
elementy gry w tenisa
stołowego,  i unihokeja
● Potrafi

zorganizować i zachęcić
innych do udziału w
poznanych formach
rekreacji (kometka).

● Zna sposoby
organizowania
współzawodnictwa w tenisie
stołowym,unihokeju,kometce
● Wie, jaką wartość

dla zdrowia ma czynny
wypoczynek na świeżym
powietrzu.

 

 
 Cykl 10.  Wytrwale dążymy do osiągania jak najlepszych wyników w konkurencjach lekkoatletycznych.
 

Cel
edukacyjny

 Tematy zajęć Wymagania Uwagi

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
Rozwijanie
wytrwałości w
dążeniu do celu,
kształtowanie

● Start niski do biegów krótkich.
● Bieg na dystansie 100m,1000m,600m i

atakowanie taśmy.

Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości



ambicji.
Pogłębianie wiary
we własne siły
poprzez dyscypliny
lekkoatletyczne.
Rozwijanie
motywacji do
samodzielnych
działań na rzecz
harmonijnego
rozwoju
fizycznego.

● Lot techniką naturalną i lądowanie w
skoku wzwyż.

● Ćwiczenia oswajające z kulą
● Pozycje do wypchnięcia kuli
● Rozbieg i odbicie w skoku w dal
● Lot techniką naturalną i lądowanie w

skoku w dal
● Współzawodnictwo w poznanych

konkurencjach lekkoatletycznych –
samoocena umiejętności.

(8 godzin)

● Potrafi wykonać
poprawnie start niski z
bloków startowych,
odmierzyć rozbieg i
odbicie w skoku
wzwyż,

● Potrafi przestrzegać
zasady fair play we
współzawodnictwie w
poznanych
konkurencjach
lekkoatletycznych.

● Wie, jakie dystanse
występują w biegach
krótkich.

● Zna urządzenia i sprzęt do
skoku wzwyż.

● Zna zasady i przepisy
biegów krótkich i skoku w
wzwyż.

● Wie, jakie są zasady
bezpieczeństwa podczas
ćwiczeń
lekkoatletycznych.

● Potrafi wykonać
poprawnie: start niski,
bieg na dystansie
100 m, skok w zwyż
techniką naturalną,

● Umie przygotować
bezpieczne miejsce do
biegu na 100 m. Skoku
w zwyż

● Stara się stosować idee
olimpizmu w sporcie i
w życiu codziennym.

● Zna sposób
zorganizowania i
mierzenia rezultatów
biegu na 100 m, skoku
wzwyż

● Zna idee starożytnych
igrzysk olimpijskich.

 

 Cykl 11. Szacunek dla przeciwnika – zawodnik, sędzia, kibic w piłce nożnej

Cele kształcenia-
wymagania ogólne

 Tematy   zajęć  Wymagania programowe
Poziom podstawowy Poziom rozszerzony

Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości



Kształtowanie umiejętności
współpracy w grupie i
umiejętności
podporządkowania się
określonym regułom
działania w zespole.
Zasady kultury kibicowania i
dopingowania swoich
faworytów – „kulturalny
kibic”.

● Kształtowanie sprawności
kondycyjnej poprzez
żonglerkę z piłką.

● Przyjęcia piłki różnymi
częściami ciała,. Uderzenia
piłki różnymi częściami stopy.

● Prowadzenie piłki z omijaniem
przeszkód. Zwody. Gra ciałem

● Wyrzuty z autu, rzut rożny i
wolny. Wykorzystanie
poznanych elementów techniki
i taktyki w grze.

● Miniturniej piłkarski –
systemy rozgrywek,
organizacja, reklama,
kulturalny doping.

(12 godzin)

Potrafi wykonać poprawnie
następujące elementy techniki i
taktyki gry:
przyjęcie piłki wewnętrzną
częścią stopy i klatką piersiową,
prowadzenie piłki po prostej
różnymi częściami stopy, zwody
bez piłki, strzał na bramkę,
zastawianie piłki ciałem, wyrzut
z autu, rzut rożny i rzut wolny.
Ustawia się prawidłowo na
boisku w ataku i obronie.
Potrafi zastosować w grze
wybrane elementy
techniki(zwody).
Umie współpracować w zespole.
Potrafi stosować zasadę fair play
w grze i zachować się poprawnie
w roli kibica.

Zna podstawowe elementy
techniki piłki nożnej i
podstawowe przepisy gry.
Wie, jak właściwie się zachować
w sytuacjach spornych i jak bronić
własnego zdania
Wie jak kulturalnie się zachować
jako zawodnik i kibic.

Potrafi wykonać poprawnie
następujące elementy techniki i
taktyki gry:  przyjęcie piłki
prostym podbiciem, podeszwą,
zewnętrzną częścią stopy i
głową, prowadzenie piłki
slalomem różnymi częściami
stopy, zwody z piłką , strzał na
bramkę stopą i głową, gra ciałem
przy przejęciu piłki, wyrzut z
autu, rzut rożny i wolny w
określone miejsce boiska.
Umie wykorzystać poznane
elementy techniki i taktyki w
grze właściwej.

Wie jak właściwie się
zachowywać w sytuacjach
spornych i jak bronić
własnego zdania.
Wie jak kulturalnie się
zachować podczas gry.
Zna sposoby i systemy
rozgrywania zawodów piłki
nożnej, wie jak zorganizować
klasowe zawody.
Wie jak stosować skutecznie
przepisy w grze oraz podczas
sędziowania.
Zna regionalne zespoły
piłkarskie, ich osiągnięcia
oraz zawodników.
Zna walory rekreacyjne piłki
nożnej. Wie jak zorganizować
rozgrywki na poziomie klasy.

 

 Cykl 12.  Uczciwa sportowa rywalizacja – szkolne zawody sportowe.



Cel
edukacyjny

 Tematy zajęć Wymagania Uwagii

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
Wdrażanie do
aktywnego
wypoczynku,
podnoszenia
aktywności
ruchowej poprzez
różnego rodzaju
formy rekreacji,
turystyki i
współzawodnictwa
sportowego.

● Przygotowanie i organizacja
szkolnych zawodów
sportowych w różnych
dyscyplinach.

Przeprowadzenie rozgrywek
sportowych w wybranych
konkurencjach olimpijskich.

● Kibicujemy Fair-play podczas
zawodów szkolnych w różnych
dyscyplinach sportowych

(4 godziny)

Umiejętności

Potrafi stosować zasadę fair
play w rywalizacji
sportowej i zachować się
poprawnie w roli kibica,
sędziego i zawodnika bez
względu na wynik
rywalizacji.
Potrafi zaplanować szkolne
rozgrywki sportowe według
systemu pucharowego i
„każdy z każdym”. Umie
pełnić role organizatora,
zawodnika, i kibica w
szkolnych rozgrywkach
sportowych.

Wiadomości

Zna różnorodne sposoby
rozwiązywania problemów.
Zna historię igrzysk
olimpijskich, symbole i ich
znaczenie.
Zna zasady organizacji
pracy zespołowej i podziału
obowiązków w zespole.

Umiejętności

Jest kreatywny.
Potrafi sprawiedliwie
wydawać werdykty
sędziowskie.
Potrafi wykorzystać w
rywalizacji sportowej swoje
predyspozycje i zdolności.

Wiadomości

Zna historię
starożytnych i
nowożytnych igrzysk
olimpijskich ,symbole i
ich znaczenie.
Zna wyniki i dokonania
polskich zawodników na
olimpiadach.
Zna zasady
organizacyjne i sposób
przeprowadzania
zawodów szkolnych.

 
 
 
 
 
 
 


