
KONSPEKTY LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

DYSCYPLINA – PIŁKA RĘCZNA

Opracował:
Włodzimierz Sikora – nauczyciel w-f

w Zespole Szkół Nr 5 w Ostrołęce
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Włodzimierz Sikora
Konspekt lekcji w-f kl. I gimnazjum (dziewczęta).

TEMAT: Piłka ręczna – doskonalenie podań i chwytów piłki w miejscu i w ruchu.
Miejscećwiczeń: sala gimnastyczna Przyrządy i przybory: piłki, drabinki, szarfy.
Liczbaćwiczących: ok. 18 uczniów
Cele lekcji: kształcący – kształtowanie szybkości, koordynacji ruchowej, sprawności specjalnej do piłki ręcznej,

poznawczy – zasady gry uproszczonej
wychowawczy – znaczenie poprawnego wykonaniaćwiczenia przez ucznia, w celu realizacjićwiczenia zespołowego

Metody:ścisła, zadaniowa, zabawowa, gra uproszczona.
Tok

lekcji
Treść lekcji Czas Uwagi metodyczno-organizacyjne

1 2 3 4

Część
wstępna
Ok. 16’

1. Zbiórka w szeregu.
2. Powitanie, sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć. Przekazania tematu

lekcji.
Ćwiczenia ożywiające i kształtujące
1. Zabawa „Berek z wyzwalaniem”.
2. W truchcie krążenie T, piłka trzymana w dłoniach.
3. W truchcie krążenie PR i LR w tył i w przód, piłka trzymana w ręku

wykonującym krążenie.
4. W marszu przekładanie piłki pod uniesioną nogą z PR do LR.
5. W truchcie krążenie piłki wokół bioder.
6. W truchcie podrzucenie piłki w górę z chwytem w wyskoku.
7. W truchcie upuszczenie piłki przed siebie na podłoże, dobiegnięcie i

podniesienie jej.
8. Pw. rozkrok RR w górze piłka trzymana w dłoniach:1- skłon T w lewo 2,3-

pogłębienie 4- wyprost. To samo w prawą stronę.
9. Pw. jak wćw.8 1-skłon T w przód, 2,3-pogłębienie, 4-wyprost.
10. Pw. skłon T w przód NN w rozkroku, toczenie piłki wokół stóp „ósemka”.
11. Pw. leżenie przodem, RR w bok, piłka w PR – przetaczanie piłki z ręki do ręki

pod uniesioną głową.
12. Pw. siad prosty rozkroczny, piłka trzymana w PR – przekazywanie piłki z PR

do LR pod uniesioną LN i na odwrót.
13. Pw. leżenie tyłem, RR w górze z piłką, przejście do leżenia przewrotnego z

1’
2’

4’
30’’
1’

30’’
30’’
30’’
30’’

4x

6x
30’’
30’’

30’’

1’

Kontrola wzrokowa stroju i obuwia.

M. zabawowa, ograniczamy teren zabawy.
M. ścisła i zadaniowa,ćw. wykonywane wszerz
sali, jedna piłka na ucznia.

Zwracamy uwagę w ćw. 4 i 12 na wysokie
unoszenie NN i trzymanie prostych pleców.
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dotknięciem stopami piłki, powrót do pozycji wyjściowej.
Część
główna
Ok. 25’

1. W parach w ustawieniu ok. 4m. od siebie podania półgórne i chwyty piłki.
2. W tym samym ustawieniu podanie piłki kozłem do partnera.
3. W ustawieniu parami ok. 3m od siebie wykonywanie podań w truchcie wszerz

sali.
4. Doskonalenie podań i chwytów piłki w ćwiczeniach zbiorowych:
a) ćwiczący ustawieni w czterech rzędach jak na rys.1 pierwsi z dwóch rzędów

podają piłki do przeciwległych rzędów, następnie przebiegają na koniec
swoich rzędów.

b) ustawienie jak wćwiczeniu poprzednim, kierunek wymiany podań bez zmian,
zawodnik po podaniu biegnie na koniec przeciwległego rzędu rys.2

c) ustawienie i kierunek podań bez zmian, zawodnik po podaniu biegnie na
koniec rzędu obok rys.3

d) ustawienie i kierunek podań bez zmian, zawodnik po wykonaniu podania
biegnie po przekątnej na koniec rzędu rys.4

2’
1’
1’

2’

2’

2’

2’

M. ścisła.Ćwiczący ustawieni wszerz boiska.

rys.1

rys.2

rys.3

rys.4
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e) ćwiczący ustawieni w dwóch rzędach naprzeciw siebie rys.5. Z boków
znajdują się dwaj zawodnicy stali. Pierwszy z jednego rzędu z piłką wykonuje
podanie do zawodnika stałego, biegnie w kierunku rzędu przeciwnego,
otrzymuje podanie od stałego i podaje do pierwszego zawodnika z
przeciwnego rzędu.

f) to samoćwiczenie z wprowadzeniem drugiej piłki.

g) ćwiczy sześciu zawodników ustawionych jak na rys.6. Piłki znajdują się u
zawodnikówśrodkowych, którzy wykonują podanie do dwóch zawodników
stałych, następnie biegną po przekątnej zmieniając pozycję z partnerami. Ci,
po wbiegnięciu na opuszczone pozycje otrzymują piłki od zawodników
stałych i podają je z powrotem.

5. Gra w „dziesięć podań”.

2’

3’

4’

4’

rys.5

rys.6

M. gra uproszczona
Część

końcowa
Ok. 4’

1. Ćwiczenia oddechowe w marszu we wspięciu na palcach.
2. Zwis tyłem na drabinkach.
3. Przodem do drabinki, opad T w przód, RR zaczepione o szczebelki,

pogłębianie skłonu w przód.
4. Zbiórka, omówienie zajęć, wyróżnienie oceną najlepiejćwiczących uczniów,

pożegnanie.

1’
30’’
30’’

2’

M. zadaniowa
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Włodzimierz Sikora

Konspekt lekcji w-f kl. I gimnazjum (dziewczęta).
TEMAT: Piłka ręczna – doskonalenie kozłowania i rzutów z biegu.

Miejscećwiczeń: sala gimnastyczna Przyrządy i przybory: piłki, chorągiewki..

Liczbaćwiczących: ok. 18 uczniów

Cele lekcji: kształcący – kształtowanie szybkości, koordynacji wzrokowo ruchowej, sprawności specjalnej do piłki ręcznej

poznawczy – technika wykonania rzutu z biegu

wychowawczy – podporządkowanie się zasadom dotyczącym kozłowania

Metody:ścisła, zadaniowa, naśladowcza, pokaz, objaśnienie

Tok lekcji Treść lekcji Czas Uwagi metodyczno-organizacyjne

1 2 3 4

Część

wstępna

15’

1. Zbiórka w szeregu.

2. Powitanie, sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć. Przekazania tematu lekcji.

Ćwiczenia ożywiające i kształtujące

1. Trucht wokół boiska.

2. W truchcie naprzemianstronne krążenie RR w przód i w tył.

3. W marszu obustronne krążenie RR w przód i w tył.

4. W truchcie skłon T w skos w przód z dotknięciem ręką o podłoże, na przemian PR

i LR („zbieranie grzybów”).

5. W marszu co 5-krok swobodny skłon T w przód.

6. W truchcie na sygnał wyskok w górę z odbicia obunóż.

7. W marszu co 5-krok RR w przód i jednoczesnym wymachem raz LN, raz PN do

30’’

3’

1’

1’

1’

1’

30’’

1’

30’’

Kontrola wzrokowa przygotowania klasy

do lekcji.

M. ścisła, zadaniowa, naśladowcza.

Ćwiczenia wykonywane wokół boiska
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wyprostowanych RR.

8. W truchcie na sygnałćwiczący wykonuje półobrót i przechodzi do biegu w

przeciwnym kierunku.

9. Pw. rozkrok RR w bok, 1-skręt T w lewo, 2,3-pogłębienie skrętu, 4-powrót do Pw.

To samo w stronę prawą.

10. Pw. opad T w przód RR w bok, skrętoskłony T.

11. Z postawy zasadniczej, 1-wypad LN w przód, 2,3- pogłębienie wypadu, 4-powrót

do PZ,. To samo PN.

12. Pw. opad T w przód, naprzemianstronne wymachy RR w przód i w tył.

13. Pw. rozkrok, RR w górze, skłony T w przód z pogłębianiem.

14. Na sygnał 3 przebieżki wszerz boiska z różnych pozycji wyjściowych 1-z

przysiadu, 2-z podporu leżąc przodem, 3- z podporu leżąc tyłem.

1’

4x

30’’

4x

30’’

30’’

1’

Zwrócić uwagę na utrzymanie prostych

pleców poprzezściąganie do siebie

łopatek.

Część

główna

Ok. 26’

1. Przypomnienie podstawowych zasad dotyczących kozłowania piłki.

2. Ćwiczący z piłkami ustawieni na linii bocznej boiska, kozłowanie piłki PR na

drugą stronę boiska.

3. To samo LR.

4. Kozłowanie piłki na przemian P i LR przed sobą na drugą stronę boiska.

5. Ćwiczący podzieleni na dwie grupy. Pierwsza grupa bez piłek ustawiona w luźnej

rozsypce pomiędzy polem bramkowym i linią rzutów wolnych.Ćwiczący z drugiej

grupy ustawieni w okolicy liniiśrodkowej z piłkami. Na sygnał kozłując piłkę

biegną w kierunku bramki, mijają stojących kolegów i rzucają dowolnym

sposobem do bramki. Po rzucie zmiana grup. (rys.1)

6. Pokaz prawidłowego wykonania rzutu na bramkę z biegu.

1’

30’’

30’’

1’

4’

1’

M. pokaz, objaśnienie.

M. ścisłe i zadaniowe.

rys.1

M. pokaz, objaśnienie.
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7. Ćwiczący ustawieni w rzędzie naśrodku boiska, każdy z piłką. Marszem dochodzą

do linii rzutów wolnych i wykonują rzut na bramkę.

8. To samoćwiczenie wykonane w lekkim biegu.

9. Z tego samego ustawienia kozłowanie piłki w kierunku bramki zakończone rzutem

z biegu.

10.Ćwiczący ustawieni w rogu boiska z piłkami, jeden zawodnik stały (rys.2). Na

sygnał pierwszyćwiczący kozłuje piłkę między chorągiewkami slalomem na

przemian P i LR, podaje piłkę do zawodnika stałego, biegnie w kierunku bramki,

otrzymuje podanie od stałego i wykonuje rzut do bramki z biegu.

11.Ćwiczący w parach ustawieni przed polem bramkowym, biegną w kierunku

bramki przeciwnej wymieniając podania między sobą. Ćwiczenie kończy jeden z

zawodników rzutem do bramki z biegu.

3’

3’

3’

4’

5’

rys.2

Część

końcowa

4’

1. W leżeniu tyłem RR wzdłuż T, wdech ze wznosem RR w górę, wydech z opustem

RR w dół.

2. W leżeniu tyłem NN ugięte w stawach kolanowych, wykonywanie „klaskania”

udami

3. Marsz na miejsce zbiórki.

4. Zbiórka, podsumowanie zajęć, wyróżnienie najlepszych, pożegnanie.

1’

30’

30’

2’

M. zadaniowa
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Włodzimierz Sikora
Konspekt lekcji w-f kl. I gimnazjum (dziewczęta).

TEMAT: Piłka ręczna – rzut do bramki z wyskoku z różnych pozycji.
Miejscećwiczeń: sala gimnastyczna Przyrządy i przybory: piłki, chorągiewki.
Liczbaćwiczących: ok. 18 uczniów
Cele lekcji: kształcący – kształtowanie sprawności specjalnej do piłki ręczne, koordynacji wzrokowo ruchowej, siły RR

poznawczy – wykonanie rzutu z wyskoku z różnych pozycji
wychowawczy – współdziałanie z partnerem wćwiczeniach dwójkowych

Metody:ścisła, zadaniowa, zabawowa, naśladowcza.

Tok lekcji Treść lekcji Czas Uwagi metodyczno-organizacyjne

1 2 3 4
Część

wstępna
Ok. 16’

1. Zbiórka w szeregu, sprawdzenie obecności i przygotowania klasy.
2. Podanie tematu zajęć.
3. Zabawa ożywiająca „Berek parami”.
4. Ćwiczący w parach ustawieni bokiem do siebie, podają sobie dłonie. W truchcie

krążenie RR w przód.
5. Jw. Krążenie RR w tył.
6. Ćwiczący w parach przodem do siebie trzymają się za dłonie. Krok dostawny

bokiem ze wznosem RR w górę.
7. Ustawienie jw. W truchcie co 5-krok wykonanie jednoczesnego obrotu.
8. Ćwiczący w parach zwróceni tyłem do siebie, RR splecione. Bieg wszerz boiska

(jeden przodem, drugi tyłem). To samo ze zmianą ról.
9. W parachćwiczący przodem do siebie, RR oparte o barki partnera. Opad tułowia w

przód, 3-4- krotne pogłębienie opadu i wyprost.
10. W tej samej Pw. skręty T w prawą i lewą stronę.
11.Ćwiczący w parach zwróceni tyłem do siebie, RR w górze, splecione dłonie.

Jednoczesny wykrok PN w przód, 3-krotne wypchnięcie bioder w górę w przód i
powrót do Pw. To samo LN.

12. Pw. rozkrok RR w górze, skłony T w przód z pogłębianiem, wyprost.
13. Na sygnał szybki bieg na drugą stronę boiska, dotknięcie dłonią linii bocznej i

szybki powrót.

2’
1’
4’
4x

4x
4x

2x
2x

30’’

30’’
4x

30’’
2x

Kontrola wzrokowa.

M. zabawowa (ograniczyć teren zabawy)
M. ścisłe i zadaniowe.Ćwiczenia
wykonywane wszerz boiska.

Ćwiczący w parach ustawieni w
wyznaczonej części boiska.

Ćwiczący ustawieni na linii bocznej
boiska.

Część
główna

1. W truchcie co 3-krok odbicie z LN w górę, lądowanie na nogę odbijającą.
2. To samo, lecz przed odbiciem stopę LN ustawiamy ukośnie zewnętrzną krawędzią

do kierunku biegu. Po odbiciu odprowadzamy PR w górę ze skrętem T w prawo i
uniesieniem ugiętej PN w górę w bok i powrotnym skrętem T(jak przy rzucie).

1’
2’

M. ścisła. Wychwytywanie błędów w
wykonywanymćwiczeniu. Zawodnicy
leworęczni wykonują ćwiczą odwrotnie
(odbicie z PN). Zwrócenie uwagi na
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3. To samoćwiczenie wykonywane z piłką.
4. Ćwiczący z piłkami ustawieni ok. 12m od bramki; 2-3-kroki rozbiegu i rzut w

wyskoku.
5. Ćwiczący w parach ustawieni przed linią pola bramkowego w odległości do 4m od

siebie, biegną w stronę drugiej bramki wymieniając podania między sobą.
Ćwiczenie kończone jest rzutem z wyskoku na bramkę.

6. Ustawienie w dwóch rzędach z piłkami. Dwóch stałych. Po podaniu do stałego, bieg
w stronę bramki, chwyt piłki w biegu i rzut z wyskoku do bramki (rys.1).

7. W podobnym ustawieniu (rys.2), pierwszy z rzędów podają piłki do stałych, biegną
po prostej i otrzymują podanie od zawodnika stałego. Po chwycie piłki rozpoczynają
kozłowanie w kierunku bramki, kończą rzutem z wyskoku.

8. Ćwiczący ustawieni w rzędzie (rys.3), przed polem brakowym stoi dwóch
obrońców. Przed rzędem, z boku stoi jeden stały podający. Każdy z ćwiczących
biegnie w skos w przód otrzymuje piłkę od stałego i rzuca w wyskoku w górę
sprzed obrońców.

2’
3’

3’

5’

4’

5’

skośne ustawienie stopy nogi odbijającej.
Rozbieg na wprost bramki.
rys.1

rys.2

rys.3

Część
końcowa

5’

1. Z Pz. luźny, powolny skłon T w przód, powolny wyprost T „koci grzbiet”.
2. Leżenie przodem, RR wzdłuż T, zataczanie RR półkola do zetknięcia się dłoni nad

głową i powrót.
3. W klęku podpartym na zmianę wyginanie i opadanie T.
4. Marsz na miejsce zbiórki, omówienie zajęć ocena, pożegnanie.

1’’
1’

30’’
2’30’

M. naśladowcza
M. zadaniowa
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Włodzimierz Sikora
Konspekt lekcji w-f kl. I gimnazjum (dziewczęta).

TEMAT: Piłka ręczna – poruszanie się i postępowanie indywidualne w grze obronnej.
Miejscećwiczeń: sala gimnastyczna Przyrządy i przybory: piłki, drabinki, szarfy.
Liczbaćwiczących: ok. 18 uczniów
Cele lekcji: kształcący – kształtowanie sprawności specjalnej do piłki ręcznej, siły mięśni NN, koordynacji ruchowej

poznawczy – zasady krycia przeciwnika
wychowawczy – przestrzeganie zasad umożliwiających prawidłowe wykonaniećwiczenia

Metody:ścisła, zadaniowa, naśladowcza, pokaz i objaśnienie, gra.
Tok lekcji Treść lekcji Czas Uwagi metodyczno-organizacyjne

1 2 3 4
Część

wstępna
Ok. 13’

1. Zbiórka w szeregu.
2. Powitanie, sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć. Przekazania tematu lekcji.
Ćwiczenia ożywiające i kształtujące
1. W truchcie, podrzut piłki w górę i chwyt oburącz w wyskoku.
2. Naprzemianstronne krążenia RR z piłką w przód i w tył.
3. W truchcie toczenie piłki na przemian prawą i lewą ręką.
4. W staniu podrzut piłki w górę, przejście do przysiadu, powrót do Pw. i chwyt piłki.
5. To samo z przejściem do siadu.
6. Marsz na czworakach.
7. Wyskoki naprzemianstronne z krążeniem RR w tył.
8. Skoki zajęcze.
9. Krok dostawny bokiem.
10. Marsz w podporze tyłem.
11. Krok skrzyżny bokiem.
12. 4 przebieżki wszerz boiska z różnych pozycji wyjściowych: siad, leżenie przodem,

przysiad podparty, podpór leżąc tyłem.

1’
2’

1’
1’
1’

30’’
30’’
30’’
1’

30’’
1’

30’’
30’’
2’

Kontrola wzrokowa.

M ścisła i zadaniowa oraz naśladowcza.
Ćwiczenia wykonywane wszerz boiska,
każdy uczeń z piłką (ćw.1-5).

Część
główna
Ok. 28’

Poruszanie się w obronie
1. Ćwiczący ustawieni w luźnej grupie w postawie obrońcy twarzą do nauczyciela.

Nauczyciel, w odległości kilku metrów od grupy, porusza się w lewo i prawo, a
ćwiczący, poruszając się krokiem dostawnym w bok, naśladują ruchy nauczyciela
(jak w lustrze”). To samo w przód i w tył.

2. Ust. jw. z naśladowaniem nauczyciela poruszającego się w różnych kierunkach.
3. Ćwiczący ustawieni w dwóch szeregach twarzą do siebie. Nauczyciel staje kilka

1’

1’
1’

M. pokaz i objaśnienie.
M. ścisła, zadaniowa, gra.
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metrów za jednym z szeregów i porusza się w różnych kierunkach. Szereg
zwrócony twarzą do nauczyciela stara się naśladować ruchy nauczyciela. Drugi
szereg stara się naśladować ruchy pierwszego szeregu.

4. Ćwiczący ustawieni w rzędzie, stojaki ustawione w dwóch rzędach. Bieg
pomiędzy stojakami slalomem w obniżonej pozycji (rys.1).

5. Ćwiczący ustawieni w szeregu biegną w przód na sygnał wykonują obrót o 1800,
zatrzymują się w postawie obrońcy i wykonują doskok w przód.

6. Ćwiczący w parach, atakujący i obrońca. Zawodnik atakujący stosując różne
tempo biegu i zmiany kierunku stara się uciec obrońcy. Obrońca stara się kryć
atakującego.

Przechwytywanie piłki
7. Trzechćwiczących ustawionych w trójkącie wymienia między sobą podania.

Dwóch obrońców stara się przechwycić piłkę (rys.2).
8. Paraćwiczących biegnie w jednym kierunku wymieniając podania. Obrońca

biegnie tyłem, kilka metrów przed podającymi. W pewnej chwili przyspiesza i
stara się przechwycić piłkę. Jeżeli mu to się nie uda, z powrotem zajmuje pozycję
przed podającymi i ponawiaćwiczenie. Po przechwyceniu piłki zmiana ról.

9. Dwóchćwiczących biegnie w kierunku bramki, wymieniając między sobą
podania. Obrońca ustawiony kilka metrów za nimi biegnie w tym samym
kierunku. W pewnej chwili przyspiesza i stara się przechwycić piłkę – jeżeli mu
się to uda kozłuje piłkę w kierunku bramki i kończyćwiczenie rzutem, jeżeli nie
postępuje jak wćwiczeniu poprzednim.

Wygarnięcie piłki
10.Ćwiczący w parach. Jeden zćwiczących kozłuje piłkę w miejscu. Drugi stoi przed

nim i wygarnia piłkę raz prawą raz lewą ręką.
11. To samo z ustawieniem obrońcy z prawej i lewej strony kozłującego.
12.Ćwiczący w parach zwróceni twarzą do siebie naśrodku boiska. Atakujący

rozpoczyna kozłowanie w kierunku bramki. Obrońca porusza się przed nim i stara
się wygarnąć piłkę, jeżeli mu to się nie uda atakujący kończyćwiczenie rzutem.

13. Gra szkoleniowa „Krycie każdy swego”

3’

1’

3’

2’

2’

4’

1’

1’
3’

5’

rys.1

rys.2

Ćwiczenia 8 i 9 wykonujemy wzdłuż
boiska w wyznaczonych korytarzach

Ćwiczący ustawieni w dowolnych
miejscach boiska.

Za zdobycie bramki przyznajemy 2pkt., a
za np. przechwyt 1pkt.

Część
końcowa

4’

1. Marsz w kierunku drabinek z obszernymi krążeniami RR w tył.
2. Ćwiczący w klęku przed drabinką, RR chwytaj szczebelek na wysokości linii

barków, pogłębianie skłonów w opadzie T w przód.
3. Zbiórka omówienie zajęć, pożegnanie.

1’
1’

2’

M. zadaniowa
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Włodzimierz Sikora
Konspekt lekcji w-f kl. I gimnazjum (dziewczęta).

TEMAT: Piłka ręczna – zwody pojedyńcze i podwójne przodem z piłką i bez.
Miejscećwiczeń: sala gimnastyczna Przybory i przyrządy: piłki, chorągiewki
Liczbaćwiczących: 16 uczniów
Cele lekcji: kształcący – kształtowanie sprawności specjalnej do piłki ręcznej, siły mięśni NN, koordynacji ruchowej

poznawczy – znaczenie umiejętności uwolnienia się od przeciwnika w grze
wychowawczy – współdziałanie w zespole

Metody:ścisła, zadaniowa, zabaw i gier ruchowych.

Tok lekcji Treść lekcji Czas Uwagi metodyczno-organizacyjne

1 2 3 4
Część

wstępna
Ok. 14’

1. Zbiórka w szeregu, powitanie, sprawdzenie przygotowania, podanie tematu zajęć.
Ćwiczenia kształtujące i ożywiające.
1. Trucht z krążeniami RR: jednorącz, oburącz naprzemianstronne i obustronne w

przód i w tył.
2. W marszu wznosy i opusty RR bokiem w górę.
3. Krok dostawny bokiem, przodem dośrodka boiska i odwrotnie.
4. W marszu co 3-krok, wypad T w przód z jednoczesnym skrętem w kierunku nogi

wykrocznej.
5. Krok skrzyżny bokiem w ustawieniu przodem, następnie tyłem dośrodka boiska.
6. W marszu unoszenie ugiętej PN w przód z odprowadzeniem w bok, następnie LN.
7. W truchcie wokół boiska zawodnik znajdujący się na końcu rzędu, na sygnał

prowadzącego rozpoczyna szybki bieg mijając slalomem kolejnych zawodników. Po
minięciu ostatniego zajmuje miejsce na czele rzędu. Na kolejny sygnał nauczyciela
startuje następny zawodnik.

8. Pw. rozkrok, RR w górze, krążenie T w prawo, następnie w lewo.
9. Pw. rozkrok, RR na biodrach, krążenie biodrami w prawą i lewą stronę.
10. Pw. rozkrok, RR w górze, 1-skłon T w przód, 2,3-pogłębienie skłonu, 4-wyprost.
11. Pw. leżenie tyłem, RR w bok, 1-dotknięcie stopą PN do lewej dłoni, 2-powrót do

leżenia tyłem, 3 i 4 w drugą stronę.
12. Leżenie przodem, RR przy barkach, na sygnał skłon T w tył poprzez wyprost RR,

wytrzymanie tej pozycji przez 6sek. I powrót do leżenia.
13. Leżenie przerzutne, RR w dole, nożyce poziome i pionowe.

3’

1’

1’
1’
1’

1’
1’
2’

30’’
30’’
6x
4x

6x

30’’

Kontrola wzrokowa

M. ścisła i zadaniowa.
Ćwiczenia wykonywane wokół boiska w
rzędzie.

Ćwiczący ustawieni w półkolu twarzą do
prowadzącego.
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Część
główna
Ok. 31’

1. Wyścigi rzędów (rys.1). Na sygnał pierwsi z rzędów startują mijając slalomem
ustawione chorągiewki. Po minięciu ostatniej wracają jak najszybciej do swoich
rzędów. Gdy mijają linię startuje drugi zawodnik.

2. Wyścig rzędów z kozłowaniem piłki. Na sygnał pierwsi z rzędów kozłując piłkę
mijają ustawione chorągiewki, po minięciu ostatniej wymieniają podanie z
zawodnikiem stałym i powtarzają ćwiczenie w drugą stronę. Po minięciu ostatniej
chorągiewki podają piłkę do kolejnego zawodnika.

3. Zademonstrowanie przez nauczyciela techniki wykonania zwodu bez piłki w lewą i
prawą stronę.

4. W truchcie wokół boiska,ćwiczący wykonują co kilka kroków na przemian zwody
pojedyńcze w prawą i lewą stronę.

5. Ćwiczący ustawieni w rzędach naprzeciw ustawionych co kilka metrów
chorągiewek. Przed dobiegnięciem do chorągiewki wykonują zwód pojedyńczy raz
w prawą raz w lewą stronę

6. Zademonstrowanie przez nauczyciela techniki wykonania zwodu podwójnego.
7. Ćwiczący ustawieni na linii bocznej boiska, w marszu na drugą stronę boiska

wykonują co kilka kroków zwód podwójny.
8. To samo w lekkim biegu.
9. Ćwiczący z piłkami ustawieni rzędem naśrodku boiska, jeden zawodnik stały

ustawiony przed linią rzutów wolnych. Pierwszy z rzędu podaje piłkę do zawodnika
stałego, dobiega do chorągiewki, wykonuje naskok, zwód pojedyńczy przodem i
wybiegając zza chorągiewki otrzymuje podanie od stałego, kończy akcję rzutem na
bramkę.

10. To samo z wykonaniem zwodu podwójnego przodem.
11.Ćwiczący z piłkami ustawieni naśrodku boiska, jeden stały zawodnik przed linią

rzutów wolnych. Podanie do stałego, bieg w jego kierunku. Przed dobiegnięciem do
stałego zawodnik otrzymuje od niego podanie, jednocześnie z chwytam piłki
wykonuje naskok, następnie zwód pojedyńczy i mija zawodnika stałego, akcja
kończona jest rzutem na bramkę z wyskoku.

12.Ćwiczący ustawieni czwórkami (dwóch atakujących i dwóch obrońców) w
wyznaczonych sektorach w pobliżu pola bramkowego. Atakujący rozgrywają
między sobą piłkę, stosując zwody pojedyńcze i podwójne starają się uwolnić od
obrońców i wykonać rzut na bramkę.

3’

4’

1’

2’

2’

4’

1’
2’

2’
3’

3’

rys.1

rys.2

rys.3

rys.4
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Część
końcowa
Ok. 4’

1. Pw. leżenie tyłem, NN podkulone, RR zgięte w łokciach, barki oparte o podłogę.
Wypiąć pierś, opierając się tylko na głowie, łokciach i miednicy. Wytrzymać ok.
10sek., kilkakrotnie powtórzyć.

2. Marsz na miejsce zbiórki.
3. Zbiórka, omówienie, ocena, pożegnanie.

1’

1’
2’

M. zadaniowa
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Włodzimierz Sikora
Konspekt lekcji w-f kl. I gimnazjum (dziewczęta).

TEMAT: Piłka ręczna –ćwiczenia 2-owe i 3-owe przygotowujące do ataku szybkiego.
Miejscećwiczeń: sala gimnastyczna Przyrządy i przybory: drabinki, piłki
Liczbaćwiczących: ok. 18 uczniów
Cele lekcji: kształcący – kształtowanie sprawności specjalnej do piłki ręcznej, szybkości, wzmacnianie siły m. brzucha i grzbietu.

poznawczy – korzyści z zastosowania ataku szybkiego w grze.
wychowawczy – współdziałanie z partnerami.

Metody:ścisła, zadaniowa, zabawowa, fragmentów gry.

Tok lekcji Treść lekcji Czas Uwagi metodyczno-organizacyjne

1 2 3 4
Część

wstępna
Ok. 13’

1. Zbiórka w szeregu.
2. Sprawdzenie przygotowania klasy do lekcji,, powitanie, podanie tematu zajęć.
Ćwiczenia ożywiające i kształtujące
1. Zabawa ożywiająca „Berek z pozycją ochronną”.
2. Marsz z krążeniem RR w tył w kierunku drabinek.
3. Pw. rozkrok, RR w górze, tyłem do drabinki, skłony T w przód i w tył z

pogłębianiem.
4. Ze stania w odległości ok.1m przodem drabinki, RR ugięte przy barkach, opady T w

przód, odbicie RR od drabinki i powrót do Pw.
5. Rozkrok w ustawieniu tyłem do drabinki, skręty T na przemian w prawą i lewą

stronę z dotknięciem dłońmi do drabinki.
6. W ustawieniu tyłem do drabinki, RR w górze chwytają za szczebelek, wykrok

jednonóż z wypchnięciem bioder w górę w przód.
7. W ustawieniu bokiem do drabinki, stanie na PN, LN oparta na wysokości bioder,

RR w górze: 1-skłon T w kierunku nogi opartej o drabinki, 2,3-pogłębienie skłonu,
4-powrót do Pw., 1-skłon do nogi postawnej, 2,3-pogłębienie skłonu, 4-powrót do
Pw. To samo po zmianie nogi postawnej.

8. Zwis tyłem na drabince, NN wykonują nożyce poziome.
9. Z siadu tyłem do drabinki, NN podkurczone, RR chwytają szczebelek na głową,

wypchnięcie bioder w górę w przód i wytrzymanie kilka 5sek.
10. Zwis tyłem na drabince, NN wykonują nożyce pionowe.
11. Starty z różnych pozycji wyjściowych: 1-przeskoki rozkroczno-zakroczne, 2-

1’
1’

4’
30’’
6x

30’’

30’’

30’’

4x

30’’
30’’

30’’
2’

Kontrola wzrokowa

Ograniczamy teren zabawy, opisujemy
pozycję ochronną, np. stanie na PN z
chwytem PR poprowadzonej pod udem
LN ucha.
M. zadaniowa iścisła.
Ćwiczenia przy drabinkach.

Wszerz boiska, start na sygnał
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podskoki obunóż, 3-bieg w miejscu z wysokim unoszeniem kolan, 4-„pajacyk” wzrokowy.

Część
główna
Ok. 26’

1. Ćwiczący z piłkami ustawieni na linii bramkowej, podrzucają piłki w górę, w przód,
startują, chwytają podrzuconą piłkę, kozłują i rzucają do bramki w biegu lub
wyskoku.

2. W parach,ćwiczący z piłą podaje do partnera, wykonuje półobrót, startuje w przód
i przyjmuje w biegu podanie z tyłu (rys.1).

3. Jw. z ustawienia naśrodku boiska,ćwiczący wymieniają między sobą podania, na
sygnał prowadzącego, posiadający piłkę podaje do partnera, tak jak wćwiczeniu2.

4. Ćwiczący w parach w odległości ok.4m, ustawieni przed linią pola bramkowego,
biegną w kierunku drugiej bramki wymieniając między sobą podania, akcja
kończona jest rzutem z biegu.

5. Ustawienie jw.ćwiczący bez piłki zbiega w przód w skos i otrzymuje podanie od
partnera, wykonuje jeden kozioł i podaje piłkę do partnera, który wykonuje tzw.
zmianę krzyżową za jego plecami.

6. Ćwiczący ustawieni w dwóch rzędach w przeciwległych rogach boiska. Bramkarze
z piłkami. Pierwsi z rzędów startują jednocześnie i przyjmują w biegu podanie od
bramkarza, następnie podają piłkę do drugiego bramkarza i przebiegają na koniec
przeciwległego rzędu (rys.2).

7. Ćwiczący w trójkach, ustawienie jak na rys.3.Środkowy z piłką podaje do
bramkarza i wybiega przed pole bramkowe, otrzymuje podanie od bramkarza.
Następnie podaje piłkę do wybiegającego zawodnika z lewej strony i biegnie w jego
stronę. Powtórnie otrzymuje podanie. Następne podanie kierowane jest do
zawodnika biegnącego prawą stroną boiska, który kończy akcję rzutem z wyskoku.

8. Ćwiczący ustawieni jak na rys.4. podanie od bramkarza skierowane jest do
wybiegającego zawodnika z lewej strony, który podaje piłkę do zawodnika
środkowego, zbiegającego odśrodka w lewą stronę, a sam wbiega na jego pozycję.
Następne podanie kierowane jest do zawodnika biegnącego prawą stroną boiska,
który odgrywa piłkę zawodnikowi biegnącemuśrodkiem. Ten kończy akcję rzutem
do bramki z wyskoku.

2’

2’

2’

4’

4’

4’

5’

5’

M. ścisła i fragmentów gry.

rys.1

rys.2

rys.3

rys.4
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Część
końcowa

Ok.4’

1. Marsz z ze wznosem RR w górę (wdech), opust RR (wydech).
2. W zwisie tyłem na drabince, krążenie NN w prawo i lewo.
3. W siadzie prostym, głowa wyciągnięta w przód, krążenia obustronne barkami w tył.
4. Zbiórka, ocena wyróżniających się uczniów, pożegnanie.

30’’
30’’
30’’
1‘30’

M. zadaniowa
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Włodzimierz Sikora
Konspekt lekcji w-f kl. I gimnazjum (dziewczęta).

TEMAT: Piłka ręczna –ćwiczenia pomocnicze i przygotowujące do ataku pozycyjnego.
Miejscećwiczeń: sala gimnastyczna Przyrządy i przybory: piłki, drabinki, szarfy.
Liczbaćwiczących: ok. 18 uczniów
Cele lekcji: kształcący – kształtowanie sprawności specjalnej do piłki ręcznej, koordynacji ruchowej.

poznawczy – znaczenie szybkiego rozegrania piłki i stosowania zwodów w ataku pozycyjnym.
wychowawczy – kontrola własnych poczynań w realizacjićwiczeń.

Metody: zadaniowa,ścisła, zabawowa, fragmentów gry.

Tok lekcji Treść lekcji Czas Uwagi metodyczno-organizacyjne

1 2 3 4
Część

wstępna
Ok. 15’

1. Zbiórka w szeregu.
2. Sprawdzenie przygotowania klasy do lekcji, podanie tematu, wyznaczenie dwóch

zespołów.
Ćwiczenia ożywiające i kształtujące
1. Zabawa „Dotknij piłką”.
2. Marsz wokół boiska z krążeniem RR w tył i w przód.
3. W truchcie wokół boiska co 5-krok wykonanie zwodu pojedyńczego przodem.
4. Krok skrzyżny bokiem wokół boiska.
5. Krok dostawny bokiem ze zmianą boku co 2-krok (krok polkowy).
6. Bieg z wysokim unoszeniem kolan.
7. Krok skrzyżny przodem.
8. Krok skrzyżny tyłem.
9. Wyskoki naprzemianstronne z krążeniem RR w tył.
10. Pw. siad prosty rozkroczy, RR w górze, 1-skłon T w przód, 2,3-pogłębienie skłonu,

4-wyprost.
11. Pw. podpór leżąc przodem, 1-wznos PR w górę, 2-powrót do Pw. 3,4 to samo LR.
12.Ćwiczący ustawiony tyłem do drabinki w pozycji napiętego łuku z chwytem RR w

górze za szczebel, rytmiczny skłon T w lewo i prawo.
13. Z leżenia przodem, stopy zaczepione o najniższy szczebelek, RR na karku, skłon T

w tył z pogłębianiem.

1’
2’

5’
1’
1’

20’’
20’’
20’’
20’’
20’’
20’’
20’’
6x

30’’
30’’

30’’

Kontrola wzrokowa

M. zabawowa,ścisła i zadaniowa.
Ćwiczący podzieleni na dwa zespoły,
wyznaczony sektor zabawy. Punkty
przyznajemy za dotknięcie piłką
zawodnika drużyny przeciwnej.
Zawodnik posiadający piłkę może
wykonać maksymalnie 3-kroki (nie może
kozłować piłki).
Ćwiczenia 4-9 wykonywane w szerz
boiska.

Część
główna
Ok. 26’

1. Podania półgórne piłki w parach,ćwiczący w odległości ok. 8m.
2. W tym samym ustawieniu zawodnik posiadający piłkę przed podaniem wykonuje

przeskok, następnie wraca na swoje miejsce. Zawodnik odbierający podanie

2’
3’

M. ścisła, fragmentów gry.
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wykonuje ruch w kierunku podawanej piłki (rys.1).

3. To samoćwiczenie wykonane w ustawieniu zawodników w niewielkim skosie
(rys.2).

4. Ćwiczący w trójkach. Piłki posiadają zawodnicy skrajni. Jeden z nich wykonuje
szybki przeskok i podaje dośrodkowego, który z powrotem odgrywa mu piłkę,
następnie wykonuje szybki obrót i powtarza to samoćwiczenie z drugim skrajnym
zawodnikiem. (rys.3)

5. Ustawienie jak wćwiczeniu poprzednim. Piłkę posiada jeden ze skrajnych
zawodników, który po przeskoku podaje piłkę środkowemu i biegnie w jego
kierunku.Środkowy podaje mu piłkę z powrotem. W momencie chwytu piłki
zawodnik wykonuje naskok i po zwodzie pojedyńczym mijaśrodkowego, podaje
piłkę do drugiego skrajnego i zajmuje miejsceśrodkowego, który biegnie na jego
miejsce. Drugi skrajny po otrzymaniu podania powtarza te same czynności.

6. Ćwiczący ustawieni w dwóch rzędach z piłkami naśrodku boiska przy liniach
bocznych, jedenśrodkowy stały, dwóch obrońców (rys.4). Zawodnik wymienia
podanie ześrodkowym, następnie mija zwodem obrońcę i rzuca na bramkę z
wyskoku.

3’

3’

3’

6’

rys.1

rys.2

rys.3

rys. 4
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7. Zawodnicy ustawieni w trzech rzędach tak jak na rys. 5. Akcję rozpoczyna
lewoskrzydłowy podaniem do wykonującego atak prostopadły zawodnika grającego
na rozegraniu. Następne podanie kierowane jest do drugiego rozgrywającego, który
kończy akcję rzutem z wyskoku ponad broniącymi zawodnikami.

6’ rys.5

Część
końcowa
Ok. 4’

1. W siadzie skrzyżnym, plecy oparte o drabinkę, naprzemianstronne wyciąganie RR
w górę.

2. W leżeniu tyłem, RR w bok, głębokie wdechy i wydechy.
3. Marsz na miejsce zbiórki.
4. Zbiórka w szeregu, omówienie, ocena, pożegnanie.

1’

30’’
30’’
2’

M. zadaniowa


