
 

 str. 1 

 

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego 

 

Wprowadzenie: 

 

Lekcja jest rezultatem mojego udziału w kursie języka hiszpańskiego w ramach 

programu Erasmus+ w Walencji w sierpniu 2019 r. Prowadząc lekcje z jogi i tłumacząc 

poszczególne pozycje (które często są nazwami zwierząt, a więc słownictwo dla 

początkujących) chciałam sprawdzić wiedzę uczniów i pytałam o to, czy wiedzą jak dana 

nazwa brzmi po hiszpańsku. I tak zaczęłam też odliczać i  nazywać  również części ciała 

w języku hiszpańskim. 

Jest to moja naturalna potrzeba dzielenia się poznaną na kursie wiedzą z uczniami, 

którzy dopiero w tym roku szkolnym rozpoczęli naukę języka hiszpańskiego w naszej 

szkole. W ten sposób uczą się języka w sposób jak najbardziej praktyczny i użyteczny. 

 

temat lekcji: Ćwiczenia relaksacyjne z elementami jogi i słówkami hiszpańskimi.  

 

czas trwania lekcji: 45 minut 

miejsce: mała sala gimnastyczna 

wiek ćwiczących: 14-16 lat 

 

cele ogólne: 

- rozwój świadomości ciała i oddechu 
- rozumienie konieczności wzmacniania ciała, wykonywania ćwiczeń rozciągających,         
  ulepszających koordynację i równowagę 
- rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku hiszpańskim. 
 

cele szczegółowe: 

- uczeń potrafi wykonać pozycje jogi, utrzymać je przez określony czas i próbuje           
połączyć z prawidłowym oddychaniem, 
- uczeń potrafi rozluźnić napięcie mięśniowe, wie w jaki sposób się zrelaksować i      
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uspokoić wewnętrznie 
- uczeń umie pogłębić i uspokoić oddech oraz koncentrować umysł,  
- uczeń potrafi używać  poszczególnych słów określających pozycje jogi i części ciała w 
języku hiszpańskim, 
- uczeń potrafi liczyć po hiszpańsku do 10. 

cele wychowawcze: 

 
-kształtowanie nawyku dbania o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne,  
-motywowanie do pracy nad sobą, umiejętna walka ze stresem , 
-motywowanie do nauki języków obcych, praktyczność posiadania takiej wiedzy. 
 
źródła: 
 

- strona internetowa https://funforspanishteachers.com/2017/05/yoga-in-
spanish-class/ 

- strona internetowa https://vamospanish.com/your-spanish-english-language-
guide-to-popular-yoga-positions/ 

- Paulina Holtz, Ewelina Godlewska „Po pierwsze joga” , wyd. Publicat 2015 
- Christina Brown „Księga jogi”, wyd. Elipsa 2007 

 
 
Przebieg lekcji 

1. Wprowadzenie do tematu lekcji. 

Czas trwania: 5 minut 

Zbiórka, sprawdzenie obecności, podanie tematu i celów lekcji. 

Nastawienie do świadomego i aktywnego udziału w lekcji (świadomość ciała i oddechu, 

praktyczne aspekty pogłębiania nauki języka hiszpańskiego). 

 

2.  Rozgrzewka  

czas trwania: 10 minut 

Podczas wszystkich pozycji nauczyciel zwraca uwagę na oddech ( długi wdech i wydech 

przez nos). Liczy oddechy po hiszpańsku. Przy większości pozycji wykonujemy 5 

oddechów. 

• pozycja gory (postura de la montaña) 
• pozycja półksiężyca (postura de la media luna) 
• pozycja księżyca (postura de la luna) 
• oddech pokoju (respiracion de la paz) 

https://funforspanishteachers.com/2017/05/yoga-in-spanish-class/
https://funforspanishteachers.com/2017/05/yoga-in-spanish-class/
https://vamospanish.com/your-spanish-english-language-guide-to-popular-yoga-positions/
https://vamospanish.com/your-spanish-english-language-guide-to-popular-yoga-positions/
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• unoszenie barków (hombro)  
• zataczanie kół głową (cabeza) 
• zataczanie kół oczami (ojos) 
• masaż stop (pie) 

 

3. Część główna lekcji  

czas trwania: 25 minut 

Ponownie podczas wszystkich pozycji nauczyciel zwraca uwagę na oddech ( długi 

wdech i wydech przez nos). Liczy oddechy po hiszpańsku. Przy większości pozycji 

wykonujemy 5 oddechów. 

• pozycja krzesła (postura de la silla) 
• pozycja drzewa (postura de arbol) 
• pozycja kota i krowy (postura del gato y de la vaca) 
• pies z głową w dole (perro hacia abajo) 
• pozycja orła (postura del aguila) 
• pozycja żaby (postura de la rana) 
• pozycja wojownika 1 (postura del guerrero 1) 
• pozycja wojownika 2 (postura del guerrero 2) 
• pozycja deski (postura de la tabla) 
• motyl ( postura de la mariposa) 
• mostek (postura del puente) 

 

4. Część relaksacyjna 

czas trwania: 3 minuty 

medusa (postura de la medusa) 

pozycja dziecka (postura del niño) 

pozycja trupa (postura del cadaver) 

 

5. Podsumowanie lekcji. 

czas trwania: 2 minuty 

Zakończenie, podsumowanie i omówienie zadań lekcji. 

 

oprac. Ewa Miziarska 


