Temat: Nauczanie zagrywki dolnej.

Prowadząca: Pestka
Klasa:

Ilość ćwiczących:

Nie ćwiczących:

Miejsce: sala gimnastyczna
Przyrządy, przybory: piłki do siatkówki, siatka, piłki do tenisa ziemnego, materace..
Cele szczegółowe w zakresie:
- postaw:
Uczeń jest dokładny i systematyczny, współpracuje w zespole.
- umiejętności: Uczeń potrafi wykonać zagrywkę dolną.
- wiadomości:
Uczeń wie jaką wykonać pozycję, wykonując zagrywkę dołem.
- motoryczności: Uczeń kształtuje koordynację i zwinność.

Tok lekcyjnyrodzaje i nazwa
zadania

Opis zadań/ ćwiczeń

I-CZĘŚĆ
WSTĘPNA
1. Czynności
organizacyjnoporządkowe

Czas,
dozo
wanie

Metody:
Real.
Zadań,
ruch.,
przekaz.
Wiedz.,
wychow.

Uwagi
organizacyj
nometodyczne
, integracja,
ścieżki
edukacyjne

12
min
-Zbiórka, sprawdzenie obecności i
gotowości do zajęć, podanie tematu
lekcji, motywacja.

pogadanka zbiórka
w dwuszere
gu
xxxxxxxx
xxxxxxxx
N

2. Ćw. biegowe
przygotowujące
organizm do
wysiłku.
Zabawa
ożywiająca

- Berek siatkarski
Wyznaczony berek łapie ćwiczących,
dodatkowo wszyscy poruszają się z piłką
odbijając ją oburącz sposobem górnym.
Dotknięty przez berka ćwiczący zamienia
się z nim i sam jest berkiem.

zadaniowa
ścisła
naśladowc
za-ścisła
- pokaz
objaśnieni
e

- n-el
zwraca
uwagę na
dokładność
i poprawnoś
ć wyk.
ćwiczeń
- n-el
pokazuje

Rozgrzewka +
ćwiczenia
kształtujące

instruowa
nie

- Trzy rzędy.
Ćwiczący podzieleni na 3 rzędy,
ustawiają się na końcowych liniach
boiska do piłki siatkowej. Nauczyciel
podaje ćwiczenia biegowe. Uczniowie
poruszają się od jednej do drugiej linii
końcowej. Za każdym razem po powrocie
z linii startu zmieniają osobę prowadzącą
rząd.

każde
ćwiczenie
i motywuje
do działania
.

Przykłady ćwiczeń:
- bieg przodem
- bieg tyłem
- skip A
- skip C
- krok odstawno- dostawny
- przeplatanka
- „zbieranie grzybków”
- podskoki naprzemienne
- trucht + krążenie rr w przód
- trucht + krążenie rr w tył
- czworakowanie
- „raki”
- podskoki na PN i LN i inne.
- Każdy rząd obiera sobie miejsce na
boisku i wykonuje rozgrzewkę i
rozciąganie w miejscu. Każda osoba
wymyśla jedno ćwiczenie.
II- CZĘŚĆ
GŁÓWNA
Nauczanie
zagrywki dolnej

28
min
- Dokładny pokaz i objaśnienie
wykonania zagrywki dolnej przez
nauczyciela.

- Rzuć piłeczką tenisową
Ćwiczący ustawieni naprzeciwko siebie
w dwójkach wyrzucają do siebie piłeczkę
tenisową, wykonując ruch ręki jak w
zagrywce dolnej. Współćwiczący chwyta
piłeczkę i wykonuje to samo.

-pokaz
objaśnieni
e
instruowa
nie
-działanie
przykłade
m
osobistym
zadaniowa
ścisła
naśladowc
za
ścisła

- N-el
pokazuje
zagrywkę
dolną i
zwraca
uwagę na
najczęstsze
błędy.
N-el zwraca
uwagę na
dokładność
i na
przejście za
piłeczką

-Rzuć piłeczką tenisową przez siatkę.
j.w, ale przez siatkę

bezpośred
niej
celowości
ruchu

j.w.
uczniowie
rzucają PR i
LR.

- Zagraj piłeczką tenisową.
Uczniowie wykonują zagrywkę dolną
piłeczką do tenisa ziemnego przez siatkę.
Współćwiczący wykonuje chwyt
siatkarski.

- n-el
zwraca
uwagę na
poprawną
postawę.

- Zagrywka dolna w dwójkach.
Ćwiczący wykonują na zmianę zagrywkę
dolną zza linii trzeciego metra.
Współćwiczący odbija piłę nad sobą.

- pobranie
piłek do
siatkówki

- Zagrywka dolna w materac.
Uczniowie ustawieni są w 3 rzędach
przodem do siatki. Po drugiej stronie
naprzeciwko nich leżą materace, w
różnych odległościach. Uczniowie mają
za zadanie trafić w materac (do celu), po
czym przechodzą do kolejnego rzędu.

- rozłożenie
materaców;
ustawienie
w 3 rzędach
tak jak na
rozgrzewce

-Gra szkolna.
Gra 4x4. Każdy wykonuje zagrywkę
dolną.

III-CZĘŚĆ
KOŃCOWA

-Podział na
drużyny
-n-el
sędziuje,
przekazuje
uwagi i
wskazówki.

5 min

-ćwiczenie
uspokajające

1. „Minutka”
Siad skrzyżny, rr na kolanach, plecy
proste, wdech nosem, wydech ustami.

zabawowa

-czynności
końcowe

2. Zbiórka, pożegnanie, odniesienie
sprzętu do magazynu.

pogadanka - zbiórka
w dwuszere
gu

-uczennice
zamykają
oczy,
próbują
odgadnąć
kiedy mija
minuta,
która będzie
najbliżej
wygrywa.

pożegnanie
w formie
okrzyku

