
Andrzej Kozłowski– nauczyciel wychowania fizycznego w Publicznej Szkole
Podstawowej w Górznie, 08-404 Górzno, woj.mazowieckie. Jestem absolwentem AWF w
Warszawie, posiadam uprawnienia trenerskie z tenisa, instruktorskie z: gimnastyki, lekkiej
atletyki, piłki nożnej, piłki siatkowej i tenisa stołowego.

Mój adres: lennonandrzej@wp.pl, telefon kontaktowy- 607 605 998.
Adres domowy: Ul. Warszawska 7m2, 08-400 Garwolin, woj. mazowieckie.
Poniżej zamieszczony konspekt zawieraćwiczenia dla uczniów mających za sobą kilka

lekcji z mini koszykówki. Przeznaczony jest dla początkującej grupyćwiczebnej. Jako jedno z
zadań postanowiłem przybliżyć uczniom pojęcie fair play oraz zachęcić do stosowania tej zasady
na boiskach oraz w innych sytuacjachżyciowych.

Proszę o opublikowanie konspektu i przysłanie potwierdzenia. W bieżącym roku
szkolnym kończę trzyletni staż na nauczyciela dyplomowanego.

Andrzej Kozłowski

KOSZYKÓWKA: ĆWICZYMY I BAWIMY SI Ę PIŁKAMI KOSZYKOWYMI NA

RÓŻNE SPOSOBY. NAUKA GRY „ ŻYWY KOSZ”.

Konspekt lekcji wychowania fizycznego opracował mgr Andrzej Kozłowski.

ZADANIE GŁÓWNE: Ćwiczymy i bawimy się piłkami koszykowymi na różne sposoby.

ZADANIE DODATKOWE: Nauka gry: „Żywy kosz”.

CELE LEKCJI W ZAKRESIE:

a) umiejętności- uczeń sam potrafi bawić się piłką do koszykówki na różne sposoby, uczeń

potrafi kozłować piłkę w różnych kierunkach, uczeń potrafi podrzucać i

chwytać piłkę ze zmianą pozycji;

b) psychomotoryczności- uczeń rozwija zwinność poprzez zmiany pozycji;

c) wiadomości- uczeń zna przepisy gry mini koszykówkę;

d) wychowania- uczeń poprawnie współpracuje z partnerem w czasie organizowanych gier i

zabaw, przestrzega przepisów nauczonej gry, zna zasadę fair-play;

MIEJSCEĆWICZEŃ: sala gimnastyczna

PRZYBORY: piłki do mini koszykówki, szarfy, stojaki plastikowe, dwie skrzynie gimnastyczne;

METODY: zadaniowaścisła, zabawowa-klasyczna

formy: frontalna, zajęć w parach i zespołach

KLASA: IV chłopców i dziewcząt

CZAS TRWANIA: 45 minut



Część
toku

Nazwa i opisćwiczenia Czas
trwania

Uwagi organizacyjno
-metodyczne

Część I-
wstępna

1. Zbiórka, powitanie, podanie zadań lekcji.
2. Pogadanka na temat zasady „fair play”,

uczniowie dyskutują na temat idei,
odpowiadając na pytanie co to znaczy
„fair play” i komu służy ta zasada.

3. Zabawa ożywiająca „Bieg z kozłowaniem
piłki”. Ćwiczący biegają w dowolnych
kierunkach kozłując piłkę, na sygnał
zostawiają piłkę w miejscu, następnie
chwytają najbliżej leżącą piłkę i kozłują
w dowolnym kierunku

4. Ćwiczenia T- skłon w przód- uczeń
kładzie piłkę na parkiecie, skłon w tył,
skłon w przód- uczeń chwyta oburącz
piłkę, skłon w tył, itd

5. Ćw. T- skłony boczne tułowia z piłką
trzymaną oburącz wysoko w górze

6. Krążenie piłki wokół bioder
7. Podrzut piłki, chwyt oburącz nad głową

w wyskoku
8. Podrzut piłki, skłon T w przód, wyprost i

chwyt oburącz
9. Podrzut piłki, siad, w siadzie chwyt piłki,

następnie z siadu podrzut piłki,
powstanie i chwyt piłki oburącz

10. W siadzie płaskim o nogach
wyprostowanych w kolanach
przetaczanie piłki przed sobą i za plecami

11.W siadzie rozkrocznym kozłowanie piłki
z prawej strony, między nogami i z lewej
strony
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Ustawieniećwiczących
w dwuszeregu

Nauczyciel zachęca
uczniów do dyskusji na

temat „fair play”

Zabawę prowadzi
nauczyciel, każdy uczeń

bierze piłkę

Nauczyciel proponuje
zaplanowane przez

siebie zadania

Nauczyciel udziela
pochwał

wyróżniającym się
dzieciom

Część II
-główna

Ćwiczenia w dwójkach
1. Obydwajćwiczący z piłkami, jeden z

nich kozłując piłkę nadaje kierunek i
tempo biegu, drugi go naśladuje, później
zmiana.

2. Zawodnicy w parach chwytają się za
ręce, obydwaj wolną ręką kozłują swoje
piłki poruszając się po obwodzie koła.
Na sygnał prowadzącego następuje
zmiana ręki kozłującej piłkę i zmiana
kierunku biegu.

3. Zabawa „Dodawanie”. Jeden zawodnik z
każdej pary stoi w kole a drugi na
odwodzie.Ćwiczący w kole kozłują piłkę
w różnych kierunkach obserwując ile
palców podnosi partner na obwodzie.
Zmiana ról.

4. Zabawa„Król dryblingu- kozłowania” .
Na sygnał prowadzącego zawodnicy
kozłują piłki na ograniczonym boisku.
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Ćwiczący wykonują
ćwiczenia w parach

Zawodnicy uważają,
aby podczas dodawania

nie wpadać na siebie

Zabawę powtarzamy
kilka razy



Zgodnie z przepisami gry w mini
koszykówkę starają się ja jak najdłużej
utrzymać piłkę, a jednocześnie wybić
innemu zawodnikowi. Zawodnik,
któremu została wybita piłka, popełnił
błąd lub przerwał kozłowanie odpada z
gry. Zawodnik, który zostanie na boisku
do końca jest królem dryblingu.

5. Gra„Piłka goni piłk ę” .
Dwa lub cztery zespoły: jedynki i
dwójki. Ćwiczący ustawieni na obwodzie
koła 1,2,1,2 itd. Wyznaczeni uczestnicy
obu grup rozpoczynają podawanie piłki
kolejno do swoich sąsiadów. Jedynki
podają w lewo dwójki w prawo.
Wygrywa grupa, której piłka obiegłszy
wszystkich wróciła do pierwszego
gracza. Odmiany gry: piłka wędruje bez
przerwy 2, 3, 4 lub 5 razy dookoła.

6. Gra„Do dziesięciu trafień” .
Ćwiczący podzieleni na cztery drużyny,
ustawieni naprzeciwko koszy, każdy
zespół posiada jedną piłkę do mini
koszykówki, obręcze są obniżone do
możliwości uczniów czwartej klasy na
wysokość 220- 240cm od podłoża. Na
sygnał pierwsi z rzędów wykonują rzut
do kosza z miejsca, po oddanym rzucie
podają piłkę drugim zawodnikom z
rzędów, itd. Zespół głośno liczy celne
rzuty, zespół który pierwszy wykona 10
celnych rzutów wygrywa.

7. Nauka gry„Żywy kosz”.
Drużyny pięcioosobowe. Zawodnicy
prowadzą piłkę w kierunku kolegi z
drużyny pełniącego rolę „żywego kosza”,
podają piłkę między sobą lub kozłują.
Punkt zdobywa się za podanie do
nieruchomego partnera, stojącego na
dwóch częściach skrzyni.
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Jeżeli któremukolwiek
z uczestników gry piłka

wypadnie z rąk,
wówczas podnosi ją

możliwie najszybciej i
wprowadza do gry

Ćwiczenie powtarzamy
cztery razy, za każdym
razem zmieniając kosz,

na który zespół
wykonuje rzuty

Nauczyciel pełni rolę
sędziego, „żywe kosze”
znajduje się 2m od linii

końcowych boiska

Część III-
końcowa

1. W marszu dookoła sali w pozycji
skorygowanej uczniowie wykonują
ćwiczenia oddechowe.

2. „Iskierka”- dzieci siedzą w pozycji
skorygowanej na obwodzie koła.
Wyznaczone dziecko wyklaskuje krótki
rytm, po czym wszystkie dzieci
kilkakrotnie powtarzają usłyszany rytm.

3. W siadzie omówienie lekcji, nauka
okrzykufair play- okay. Uczniowie
kilkakrotnie powtarzają okrzyk na
zakończenie lekcji.
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Marsz dookoła sali

Dzieci siedzą w kole
Nauczyciel wyznacza

dzieci, które wyklaskują
krótki rytm

Nauczyciel mówi fair
play, uczniowie głośno

odpowiadają okay


