Konspekt lekcji wychowania fizycznego z wykorzystaniem jogi dla klasy I LO
Temat lekcji: Nauka pozycji „psa z głową w dole” na przedramionach.
Cele główne:


Wzmacnianie mięśni grzbietu



Rozciąganie tylnych mięśni nóg

Umiejętności:


Poprawne wykonywanie ćwiczeń.



Umiejętność prawidłowego oddychania podczas ćwiczeń.

Cele wychowawcze:


Współdziałanie w grupie w celu poprawnego wykonania ćwiczeń



Poznawanie aktywnych form spędzania wolnego czasu

Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna
Liczba ćwiczących: ……………….
Czas: 60 minut
Klasa: I LO
Sprzęt i przybory: maty, wałki, klocki, paski
Tok lekcji

Opis ćwiczenia

CZEŚĆ I
WSTĘPNA
Czynności
organizacyjnoporządkowe

1.Zbiórka, powitanie,
sprawdzenie obecności.
2.Podanie zadań lekcji.
3.Pobranie sprzętu.
4. Zwrócenie uwagi na
bezpieczeństwo podczas ćwiczeń.

CZĘŚĆ II
GŁÓWNA
Nauka psa z
głowa w dole

Uwagi

1) Ćwiczenie skupienia uwagi i
wyciszenia
-leżenie na macie w
swastikassanie z paskiem na
nogach
- jw. splot palców dłoni i wyprost
RR za głowę
- jw. Zmiana splotu palców
(odwrotnie)
- chwyt za łokcie, wyciągnięcie
RR za głowę

Nauczyciel wykonuje
pokaz ćwiczenia., zwraca
uwagę na koordynację
ruchu RR i oddechu

2) siad klęczny; położenie dłoni
przed sobą.
- jw. przesuwanie dłoni opartych
na opuszkach palców w prawo
- jw. w lewo

N. zachęca uczniów do
większego wysiłku i
aktywnego oddychania

Ilość

Uwagi
organizacyjnoporządkowe

5’

Uczniowie
ustawieni w
szeregu. Każdy
pobiera sprzęt i
przygotowuje
stanowisko do
ćwiczeń

35 ‘

Nauczyciel zachęca
uczniów do wydłużania
T i głębszego oddechu
Zwiększanie dystansu
kolana- dłonie
4x

3)Pies z głowa w dole. Z siadu
klęcznego , uniesienie bioder,
ciało przybiera kształt litery V
-jw. Ze zwróceniem uwagi na
rozluźnioną głowę
- jw. ze zwróceniem uwagi na
wyprostowane NN, podniesione
rzepki
4) Pies z głową w dole ze
współćwiczącym
- jw. zmiana w parach

5) Pies z głową w dole na
przedramionach
-jw. w parach, współćwiczący
przykłada dłonie na łopatki
naciskając, kieruje dłonie w
wzdłuż kręgosłupa.
6)Skręty T,

4x
N. wykonuje pokaz ćw.
Uczniowie odmierzają
prawidłową odległość
stóp i dłoni, unoszą
biodra, wytrzymują
pozycję.
4x

N. pokazuje ćwiczenie,
instruuje jak ułożyć
pasek na biodrach.
Współćwiczący układa
pasek na biodrach
ćwiczącego i pociąga za
pasek wyciągając
pozycje psa.
N. pokazuje ćwiczenie,
tłumaczy na co zwrócić
uwagę podczas
wykonania

4x

4x

10x

.
4x
6) Drzewo

w leżeniu tyłem
uniesienie zgiętych NN i
próba położenia
połączonych kolan na
podłodze.
5’

CZĘŚĆ III
KOŃCOWA
RELAKS

1)
2)
3)
4)

Relaks
Omówienie zadań lekcji
Odniesienie pomocy
Pożegnanie

N. demonstruje
ćwiczenie. Zwraca
uwagę na najważniejsze
punkty jego wykonania.
Uczniowie kładą się na
matach w leżeniu tyłem.

WYJAŚNIENIE SKRÓTÓW:
RR- ramiona
NN- nogi
T- tułów
PW- pozycja wyjściowa

Uczniowie
zakładają
cieplejszą odzież

