Конспект відкритого уроку
з фізичного виховання на тему
«Волейбол. Удосконалення навичок прийому і
передачі м'яча зверху і знизу.Розвиток координації,
спритності».
8 клас

Підготувала та провела
вчитель фізичного виховання
Гудь В.В.

Модуль: Волейбол.
Тема: «Удосконалення навичок прийому і передачі м'яча зверху і
знизу . Розвиток координації ,спритності».
Мета:
1.Навчитись працювати в команді , в парах.
2.Вдосконалити навички прийому і передачі м'яча зверху та знизу .
3.Розвивати в учнів навички спритності та координації рухів.
Завдання уроку:
1.Основні:
– удосконалення навичок прийому м'яча зверху і знизу;
– удосконалення навичок передачі м'яча зверху і знизу;
– спеціальні фізичні вправи.
2.Оздоровчі:
– розвивати в учнів координаційні здібності;
– розвивати в учнів навички спритності;
– сприяти зміцненню здоров'я.
3.Виховні

– виховувати прагнення до перемоги;
– виховувати уміння діяти в групах,колективі;
– підвищувати інтерес учнів до уроків фізичної культури.
Тип уроку:
Урок змагання.
– Метод навчання : фронтальний,робота в парах,командах,ігрове
навчання.
Інвентар:м'ячі волейбольні,м'чі маленькі,хулахуп,ноутбук,музична
колонка.
Місце проведення:спортивний майданчик школи.
Девіз уроку:ЖИТТЯ — ЦЕ РУХ,РУХ — ЦЕ СПОРТ. ЗРОБИ
СЬОГОДНІ СКІЛЬКИ ЗМОЖЕШ — ЗАВТРА ЗМОЖЕШ ЩЕ
БІЛЬШЕ.
Частина
уроку

Підготов
ча
частина
10хв.

Зміст уроку
Шикування,прийом рапорту.повідомлення теми та
мети уроку.
Різновиди ходьби та бігу.
Комплекс загально- розвиваючих вправ.

1.Спеціальні імітаційні вправи в
парах:стрибок,біг приставними
кроками...,стрибок- імітація кидка
м'яча через сітку.,руки перед
собою,пальці зігнуті наполовину ,
ноги зігнуті в коліні біг приставними
кроками.
2..Руханка під музичний
Основна супровід.Учні стають в пари
утворюючи велике коло.Під музичний
частина
супровід виконують руханку з
елементами волейболу.
30хв.
3.Вправи з м'ячем в парах,
групах,командах - спрямовані на
удосконалення навичок прийому і
передачі м'яча зверху і знизу.Кожен
учень по черзі бере м'яч і виконує
елемент який йому завдає вчитель в
кінці передає м'яча наступному

Дозу
ванн
я

2хв
2хв
6хв

О.М.В.
Правильність
виконання команд.

Правильність
виконання
вправ.

Слідкувати за
правильною
поставою.
Слідкувати за
технікою
виконання.Поче
ргово партнери
міняються.

учаснику.
Заключ
на
частина
5хв.

Вправи для відновлення дихання.
Підведення підсумків уроку.Виставлення оцінрк.
Домашнє завдання.

2хв Дихання глибоке.
2хв
1хв Присідання з
м'ячем.(20д.30хл.)

