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KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Z PIŁKI KOSZYKOWEJ SPORZ ĄDZONY PRZEZ

MGR DARIUSZA WŁODARCZYKA

TEMAT: Kozłowanie piłki ze zmian ą ręki kozłuj ącej.

CELE GŁÓWNE:
1. Umiejętności
� doskonalenie rzutu z miejsca i z wyskoku
� doskonalenie zbiórki piłki z tablicy
2. Sprawność motoryczna
� koordynacja ruchowa
� skoczność
� szybkość
3. Wiadomości
� skuteczna zbiórka z tablicy wynikiem bardzo dobrej skoczności
4. Akcent wychowawczy
� wdrażanie do samokontroli
� umiejętność współpracy w zespole

CELE SZCZEGÓŁOWE - OPERACYJNE
1. Uczeń potrafi:
� wykonać rzut z miejsca
� wykonać rzut z wyskoku
� wykonać zbiórkę piłki z tablicy
2. Uczeń udoskonali:
� skoczność
� szybkość
� koordynację ruchową
3. Uczeń zrozumie zależność skuteczności zbiórki z tablicy od skoczności
4. Uczeń będzie:
� samodzielnie dokonywał pomiarów
� efektywnie współpracował w zespole

PROWADZĄCY: Dariusz Włodarczyk
CZAS: 45 min.
KLASA: I gimnazjum
LICZBA ĆWICZ ĄCYCH: 19
MIEJSCE: sala gimnastyczna
SPRZĘT: piłki koszykowe, chorągiewki, stojaki, stopery, kreda, szarfy
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TOK LEKCJI ZADANIA SZCZEGÓŁOWE CZAS UWAGI
1. Zorganizowanie
grupy, sprawdzenie
gotowości i
pobudzenie do zajęć

1. Zbiórka
2. Sprawdzenie gotowości do zajęć i obecności
3. Podanie tematu lekcji ,,Kozłowanie piłki ze zmianą

ręki kozłuj ącej”.
4. Zabawa ożywiająca- ,,Wybijanie piłki

kozłującemu”.
5. Zabawa ożywiająca- ,,Berek z kozłowaniem piłki”.

5’
Ustawienie w
dwuszeregu

2. Rozgrzewka 1.Trucht po obwodzie koła - naprzemianstronne
kr ążenia ramion w przód, w tył, kr ążenie
nadgarstków.
2. Cwał bokiem, na sygnał zmiana kierunku
3. Marsz po obwodzie i przekładanie piłki pod nogą
4. Trucht - przekładanie piłki w pasie
5. Krążenia tułowia z piłkami
6. Rozkrok, RR w górę z piłką - skłony w przód i tył
7. Pozycja jw. - wyrzut piłki w gór ę i chwyt
8. Wyrzut piłki w gór ę, przysiad i chwyt
9. Rozkrok- skłon w przód i przekładanka między

nogami
10. Przeskoki obunóż przez piłkę
11. Kozłując piłkę przysiad i powrót do postawy
12. Kozłowanie ze zmianą ręki kozłuj ącej na całej sali

gimnastycznej tak, aby nie zetknąć się z innymi
uczniami

10’

Cwał niski i wysoki
Od ćw.3 każdy uczeń
ma piłkę

Zmiana ręki
kozłującej

3. Kształtowanie
umiejętności,
doskonalenie
sprawności
(realizacja zadań
lekcji).

A. Ćwiczenia w zespołach
I Zespół
1a.Ćwiczący wykonują bieg na czas między tyczkami
(slalomem).
1b.Ćwiczenie jak wyżej z kozłowaniem piłki (
mniejsza różnica czasu między ćw. a i b tym lepsza
umiejętność kozłowania).

II Zespół
2a. Pomiar wielkości skoku dosiężnego
2b.Ćwiczący zbierają piłk ę z własnego podrzutu

III Zespół
3a.Ćwiczący wykonują rzuty do kosza z miejsca i z
wyskoku
3b.Ćwiczący,, zbierają” piłk ę z tablicy i dorzucają do
kosza

IV Zespół
,,Koperta”5mx5m.- kozłowanie piłki na czas.

B. Gra szkolna
Zespół zdobywa 3 pkt. po zbiórce i dobitce

25’

Podział grupy
ćwiczebnej na 4
zespoły

Przejścia przy
zmianach zespołów:
� zabawnymi

krokami wg
pomysłu uczniów

� dowolne skoki w
parach

� aby stopy obu
ćwiczących nie
dotykały podłoża

� aby tylko jedna
osoba z pary
miała kontakt z
podłożem
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4. Uspokojenie
organizmu

5. Czynności
organizacyjne i
wychowawcze

1. W zespołach siad skrzyżny twarzą do środka sali.
Każdy zespół za pomocą gestów pokazuje dowolną
dyscyplinę sportu. Pozostałe drużyny próbuj ą
odgadnąć jaka to dyscyplina.

1. Omówienie pracy na lekcji - analiza wyników czasu
kozłowania, skoku dosiężnego, koperty.

2. Wyróżnienie najlepszych.
3. Zachęcenie do czynnego wypoczynku.
4. Pożegnanie klasy.

   5’

Zbiórka w
dwuszeregu
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PRZYGOTOWAŁ:
MGR DARIUSZ
WŁODARCZYK


