Scenariusz zajęć wychowania fizycznego
unihokej

Temat: Gry i ćwiczenia oswajające z piłeczką i kijem.

Data: 10.01.2014
Miejsce: sala gimnastyczna.
Klasa: III GIM., VI SP
Czas: 45 min.
Prowadzący: mgr Edyta Schwarz
Metody: zabawowa, zadaniowa.
Formy: indywidualna, zespołowa.
Sprzęt: kije i piłeczki unihokejowe, bramki, pachołki.
Treści wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla
uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjalnych (zał. nr 3):
- gry i ćwiczenia służące rozwijaniu sprawności psychofizycznej,
- wykorzystywanie nabytych umiejętności ruchowych w życiu codziennym,
- przygotowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

Cel główny: podniesienie umiejętności gry w unihokeja.

Cele szczegółowe:

1.Nauczanie umiejętności panowania nad piłeczką i prawidłowego trzymania
kija.
2.Utrwalenie podstawowych przepisów gry w unihokeja.
3.Współpraca w zespole.
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Opracowała: Edyta Schwarz

