
 

NACOBEZU – WYCHOWANIE FIZYCZNE W KLASACH  

1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

 

SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA 

 Poznam test sprawności fizycznej – MINI FIT -wykonam jego próby: skok w 

dal z miejsca, zwis na drążku, bieg długi. 

 Nauczę się dokonywać samooceny i samokontroli sprawności fizycznej 
porównując własne osiągnięcia do średnich osiągnięć w danej grupie 
rówieśniczej. 

 Wykonam próbę siły mięśni brzucha oraz próbę gibkości dolnego odcinka  

kręgosłupa. 

 Nauczę się pokonywać sztuczne oraz naturalne przeszkody. 

 Będę wykonywał marszobiegi w naturalnych warunkach. 

TRENING ZDROWOTNY 

 Będę wiedział/wiedziała jak ustawiać się  w rozsypce, w szeregu, w 

dwuszeregu, w rzędzie, w dwurzędzie, na obwodzie koła oraz w parach. 

 Poznam pozycje wyjściowe do ćwiczeń gimnastycznych- postawa, stanie 
jednonóż, siady (skrzyżny, klęczny, prosty, rozkroczny, skulony), klęki (prosty, 
podparty), leżenia (przodem, tyłem, przewrotne, przerzutne), podpory 
(przodem, tyłem, przysiad podparty). 

 Opanuję ćwiczenia i zabawy rozwijające umiejętność przewrotu w przód oraz 

w  tył  z przysiadu podpartego. 

POZNAM: 

 Gry i zabawy bieżne (według własnych pomysłów wykonam naturalne tory 

przeszkód, przeskoczę z rozbiegu i z odbicia jednonóż przeszkodę o 

niewielkiej wysokości). 

 Zabawy i gry na czworakach (nauczę się tworzyć samodzielnie tory przeszkód 

z elementami pełzania i czworakowania). 

 Ćwiczenia i zabawy zwinnościowe z elementami przetaczania. 

 Zabawy i gry z mocowaniem (przeciąganie liny). 

 Zabawy podczas, których będziemy odnosić, przenosić, oraz dźwigać różne 

przedmioty. 

 Zabawy i gry rzutne. 

 Ćwiczenia i zabawy z użyciem przyborów typowych i nietypowych. 

 Zabawy skoczne(nauczę się skakać na skakance-wykonam 10 przeskoków 

przez skakankę, wykonam przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi  



przeszkodami, wykonamy z marszu lub z biegu skok zawrotny nad niską 

przeszkodą). 

 Zabawy z tańcem i śpiewem (ćwiczenia rytmiczne przy muzyce lub bez 

muzyki ,reagowanie ruchem na zmiany tempa i dynamiki w muzyce, 

improwizacja ruchowa przy muzyce, przedstawianie ruchem nastroju i treści 

pozamuzycznych w słuchanym utworze, ilustracja ruchowa znanych piosenek, 

podstawowe kroki krakowiaka indywidualnie,  podstawowe kroki polki 

indywidualnie, elementy tańca regionalnego). 

 Będę potrafił/potrafiła wykonać ćwiczenia równoważne bez przyboru, z 

przyborem na przyrządzie typowym oraz nietypowym. 

 Przejdę po listwie odwróconej ławeczki gimnastycznej, wykonując dodatkowe 

ćwiczenie (przysiad, obrót, podskok). 

 Poznam  ćwiczenia kształtujące bez użycia przyborów oraz z lekkimi 
przyborami: piłkami, woreczkami, szarfami, krążkami, skakankami. 

 

SPORTY CAŁEGO ŻYCIA I WYPOCZYNEK 

GRY ZESPOŁOWE: 

 mini-piłka siatkowa; poznam ćwiczenia, zabawy i gry rozwijające 

umiejętność odbicia oburącz górnego i dolnego balonami oraz lekkimi piłkami.  

 mini-piłka ręczna; poznam ćwiczenia, zabawy i gry rozwijające umiejętność 

chwytów i rzutów piłki jednorącz i oburącz, rzutu do celu oraz kozłowania piłki 

w miejscu.  

 mini-koszykówka; poznam ćwiczenia, zabawy i gry rozwijające umiejętność 

podania i chwytu piłki oburącz, rzutu do celu (obręczy, koła, kosza), 

kozłowania piłki w miejscu.  

 mini-piłka nożna; poznam ćwiczenia, zabawy i gry rozwijające umiejętność 

prowadzenia piłki w marszu i biegu, przyjęcia i zatrzymania piłki, strzału na 

bramkę.  

 Poznam przepisy powyższych mini-gier sportowych. 

 Będę brał/brała  udział w zabawach, mini grach i grach terenowych, zawodach  

sportowych. 

 Nauczę się respektować reguły i podporządkowując się decyzjom sędziego. 

 Będę wiedział/wiedziała jak należy zachować się w sytuacjach zwycięstwa i 

radzić sobie z  porażkami w miarę swoich możliwości. 

ROWER 

 Poznam podstawowe zasady ruchu drogowego. 

 Nauczę się jeździć na rowerze. 

 

 



BEZPIECZEŃSTWO I EDUKACJA ZDROWOTNA 

 Zawsze jestem przygotowany/przygotowana do zajęć, aktywnie w nich 

uczestniczę. 

 Podczas każdej lekcji dbam o bezpieczeństwo swoje oraz innych. 

 Znam przeznaczenie przyborów oraz przyrządów znajdujących się w 

magazynie sportowym oraz na sali gimnastycznej. 

 Poznam niebezpieczeństwa mogące pojawić się w czasie zabaw na sali 

sportowej, boisku, na śniegu i lodzie oraz nad wodą. 

 Potrafię wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych. 

 Wiemy, do kogo  zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. 

 Będę miał/miała świadomość jak ważne jest zachowanie codziennej  higieny 

osobistej i czystości odzieży. 

 Podczas zajęć pokreślimy ważność wykonywania koniecznych zabiegów 

higienicznych: mycie rąk przed jedzeniem i po skorzystaniu z toalety, 

codzienne mycie całego ciała, codzienna zmiana bielizny, higiena jamy ustnej. 

 Dowiem się jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz 
aktywność fizyczna-poznamy sens uprawiania ćwiczeń ruchowych i ich wpływ 
na rozwój organizmu. 

 Nauczę się nazwać części swojego ciała. 

 Będę wiedział/wiedziała, że choroby są zagrożeniem dla zdrowia i że można 

im zapobiegać poprzez: szczepienia ochronne, właściwe odżywianie się, 

aktywność fizyczną, przestrzeganie higieny. 

 Będę wiedział/wiedziała, że nie mogę samodzielnie zażywać lekarstw i 

stosować środków chemicznych (np. środków czystości, środków ochrony 

roślin). 

 Będę miał/miała świadomość jak ważne w życiu człowieka jest dbanie o 

prawidłową postawę-dzięki tej świadomości, zawsze będę dbał o zachowanie 

prawidłowej podstawy, podczas  wykonywania wszystkich czynności życia 

codziennego. 

 

 

 

 

 

 

 


