
TEMAT: Gramy w hokeja na lodzie. 

 

CELE: 

 

1) Umiejętność – kształtowanie umiejętności gry w hokeja na lodzie 

2) Motoryczność – kształtowanie koordynacji ruchowej. 

3) Wiadomości – poznawanie zasad gry w hokeja na lodzie. 

4) Wychowawcze – wdrażanie do różnych form aktywności ruchowej. 

 

KLASA: VI 

ILOŚĆ ĆWICZĄCYCH – 18. 

MIEJSCE – lodowisko. 

PRZYBORY – stojaki, kije do unihokeja, piłki 

CZAS TRWANIA – 90 minut. 

 

TOK LEKCJI ZADANIA UWAGI ORGANIZACYJNE 

1. Zorganizowanie 

grupy, 

sprawdzenie 

gotowości do zajęć  

20 min 

1. ZBIÓRKA 

- Podanie tematu lekcji. 

- Sprawdzenie gotowości do zajęć. 

- Omówienie zasad bezpieczeństwa na 

lodowisku. 

 

 

- nauczyciel pomaga uczniom wiązać 

łyżwy 

2.  Motywacja do 

zajęć  

2 min  

Nawiązanie do aktualnie trwających 

zimowych igrzysk olimpijskich ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na 

hokej na lodzie. 

 

 

3. Rozgrzewka 

psychomotoryczna 

 

20 min  

Krążenia kolan 

Skrętoskłony 

Krążenia ramion (w przód, w tył) 

Przysiady  

 

1. Jazda w kierunku przeciwnym 

do ruchu zegara z 

wykonywaniem ćwiczeń 

zręcznościowych: 

a) Dotknięcie palców u nóg 

b) Siad niski 

c) Wyciągnięcie rąk jak 

najwyżej 

d) Podskok 

2. Wykonanie tego samego jadąc 

w przeciwnym kierunku. 

 

3. Zabawa ożywiająca: 

Berek z szarfą: dwóch uczniów posiada 

szarfy i goni resztę klasy, w momencie 

dotknięcia uciekającego przekazuje 

szarfę osobie dotkniętej, która staje się 

berkiem.  

 

Przed wejściem na lód. 

  

Po 30 sekund. 

 

 

Po wejściu na lód. 

 

 

 

 



Kształtowanie 

umiejętności, 

doskonalenie 

sprawności, 

realizacja 

głównych zadań 

lekcji  

43 min 

1. Czas na zabawę: 

Każde dziecko otrzymuje piłkę do 

unihokej.  

- Zawodnicy jeżdżą po lodowisku 

podrzucając piłki i łapiąc je.   

- Zawodnicy schylają się i toczą 

piłki za pomocą rąk. 

- Zawodnicy umieszczają piłki przy 

łyżwach. Następnie delikatnie kopią 

piłki raz jedną raz drugą łyżwą. 

Mają się posługiwać wewnętrzną 

częścią stopy 

 

 

2. Ćwiczenia w parach: 

- jedna osoba z pary jeździ po 

lodzie z częstą zmianą kierunków, a 

partner stara się jechać tym samym 

torem jednocześnie prowadząc 

piłkę kijem do hokeja. 

- podania i przyjęcia piłki 

a) w miejscu 

b) w ruchu 

c) w ruchu zakończone strzałem na 

bramkę 

 

3. Gra w hokeja na lodzie do 3 bramek 

lub 3 minuty. Drużyna zwycięska 

zostaje i gra dalej. Maksymalnie 

może grać 3 raz. W przypadku 

remisu schodzą dwie drużyny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na  sygnał zmiana w parach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podział na drużyny 3 osobowe. 

Na bocznych częściach lodowiska 

utworzone dwa boiska. W środku 

pozostawione miejsce do jazdy 

rekreacyjnej. 

Część końcowa. 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

1.Chodzenie do tyłu. 

- dzieci stoją wzdłuż band twarzami do 

band w odległości 1 metra 

- zawodnicy przyjmują pozycję 

podstawową 

- Chodzenie do tyłu po lodowisku. 

Zawodnicy rozpoczynają od ułożenia 

łyżew w odwróconą literę V. Odrywają 

łyżwy od lodu. W tym samym czasie 

mają przenieść ciężar ciała z jednej 

strony na drugą. Zamiast na całej 

łyżwie, utrzymują się teraz na 

czubkach łyżew skręconych do środka.  

 

Zbiórka. Podsumowanie lekcji. 

Pochwały dla najlepszych 

 

 

 

 

 

 

- zawodnicy powtarzają to 4 razy 
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