
STRUKTURA LEKCJI W-F 

 

 Najbardziej typowa lekcja WF jest zbudowana z trzech części: - wstępnej, - głównej,  

- końcowej. Części różnią się pełnionymi funkcjami, czyli szczegółowymi zadaniami. 

Różnice szczegółowych zadań kolejnych część lekcji powodują odmienność: - treści,  

- organizacji, - czasu trwania. 

 

Część wstępna lekcji wychowania fizycznego jest prowadzona w przedziale 

czasowym od 10 do 15 minut.  Zadaniem części wstępnej jest zorganizowanie grupy do zajęć, 

przedstawienie podstawowych informacji dotyczących lekcji, wywołanie odpowiedniej 

atmosfery i nastroju do ćwiczeń oraz wszechstronne przygotowanie psychofizyczne do 

głównych zadań lekcji. Podstawowe zadania pedagogiczne części wstępnej lekcji obejmują: 

1. Przeprowadzenie zbiórki. 

2. Kontrola stanu zdrowia i samopoczucia oraz przygotowania do lekcji. 

3. Podanie tematu lekcji (zadań wiodących – głównych). 

4. Omówienie pozostałych celów lekcji- cele sformułowane w języku ucznia: 

(motoryczności, umiejętności, wiadomości, postaw i zdrowia np. zagadnień edukacji 

zdrowotnej). 

5. NaCoBeZu 

6. Motywacja do aktywnego i świadomego uczestnictwa w lekcji. 

7. Rozgrzewka – psychomotoryczne przygotowanie do lekcji. 

 

Zadania lekcji wychowania fizycznego w części głównej 

W części głównej lekcji wychowania fizycznego realizujemy zadania wiodące 

i dodatkowe. Aktualnie są to wymagania szczegółowe zawarte w podstawie programowej 

wychowania fizycznego. Zadania te kształtują rozwój fizyczny i motoryczny, prawidłową 

postawę ćwiczących, rozwijają inwencję twórczą, przygotowują do kreatywnych postaw w 

odniesieniu do zdrowia i sprawności. Część główna lekcji zawiera się w przedziale od 20 do 

25 minut.  

Zadania części głównej lekcji to: 

1. nauczanie i doskonalenie umiejętności ruchowych (utylitarnych, sportowych, 

i rekreacyjnych) 

2. podnoszenie poziomu zdolności motorycznych 

3. realizacja zadań problemowych i kreatywnych 

4. diagnozowanie i ocena rozwoju fizycznego, motorycznego oraz wiadomości uczniów 

5. samokontrola i samoocena 

6. kształtowanie prawidłowej postawy ciała  (ćwiczenia korekcyjne) 

7. rozwijanie właściwych nawyków higienicznych i postaw prozdrowotnych 

8. zapoznanie uczniów ze sposobami asekuracji współćwiczących i samoasekuracji 

9. ukazywanie dzieciom i młodzieży zasad dobrej współpracy, samodzielności 

i wartościowania 

10. realizowanie treści z edukacji zdrowotnej 

11. nauczanie zasad fair play 

12. wdrażanie ćwiczących do szlachetnej rywalizacji sportowej 

13. organizowanie klasowych lub międzyklasowych zawodów i rozgrywek sportowych 

14. prowadzenie form turystyki aktywnej 

15. uczestniczenie w ważnych dla środowiska wydarzeniach związanych ze sportem lub 

rekreacją 



16. wykonywanie drobnych prac porządkowych związanych z przygotowaniem 

i utrzymaniem zaplecza materialnego szkolnej kultury fizycznej 

17. promowanie aktywności fizycznej, sportu i rekreacji w środowisku szkolnym np. 

poprzez przygotowanie gazetek, 

18. kontrola stanu zdrowia lub postawy ciała uczniów 

19. informacja zwrotna. 

 

Zadania lekcji wychowania fizycznego w części końcowej 

Część końcowa lekcji trwa od 3 do 5 minut. Jej podstawowym zadaniem jest doprowadzenie 

organizmu ćwiczącego do względnego uspokojenia. Należy w tej części stosować ćwiczenia 

w marszu i miejscu, w pozycjach, które mają pozytywny wpływ na wypoczynek lub korektę 

postawy ciała. Mogą być to również ćwiczenia i zabawy o charakterze rozluźniającym, 

relaksującym czy relaksacyjnym. Zadaniem części końcowej lekcji jest także podsumowanie 

zajęć, uporządkowanie obiektu, zachęcanie do aktywności fizycznej w czasie pozalekcyjnym 

i pozaszkolnym.  

Główne czynności pedagogiczne części końcowej lekcji obejmują: 

1. uporządkowanie obiektu (miejsca lekcji) 

2. zorganizowanie zbiórki 

3. omówienie stopnia realizacji celów i zadań lekcji 

4. samoocena lub ocena koleżeńska 

5. ustosunkowanie się do zachowania uczniów 

6. wyróżnienie najlepiej ćwiczących 

7. wskazówki dydaktyczne, dotyczące metod, form i środków pracy nad 

umiejętnościami ruchowymi i sprawnością fizyczną dla ćwiczących, którzy mają 

określone trudności i problemy w opanowaniu podstawowych treści programowych 

8. dostrzeganie postępu w zakresie indywidualnego usprawniania u wszystkich 

uczniów – szczególnie u tych z obniżonym poziomem sprawności i aktywności 

fizycznej 

9. przekaz wiadomości 

10. edukację zdrowotną 

11. kontrolę wiedzy teoretycznej – przekazywanej w trakcie zajęć 

12. ewaluację lekcji 

13. zachęcanie do ćwiczeń w czasie pozalekcyjnym i pozaszkolnym (np. ruchowe 

zadania domowe) 

14. Praca domowa- jeżeli jest taka potrzeba. 


