
KONSPEKT LEKCJI  Z GIER ZESPOŁOWYCH
/KOSZYKÓWKA/

KLASA VI:   chłopcy
MIEJSCE ĆWICZE Ń: sala gimnastyczna
PRZYBORY: piłki, pachołki, znaczniki

TEMAT LEKCJI: ĆWICZENIA PRZYGOTOWAWCZE W NAUCZANIU ATAKU
                                                            SZYBKIEGO.

CELE OPERACYJNE:
W zakresie umiejętności: uczeń potrafi wykonać rzut z biegu, podanie sprzed klatki

                                                       piersiowej, rzut w wyskoku,
W zakresie sprawności: uczeń potrafi kształtować swoją szybkość,
W zakresie wiadomości: uczeń wie co to jest szybki atak, i zna jego poszczególne fazy,
W zakresie działań wychowawczych: uczeń potrafi współdziałać z partnerem w

                                      wyprowadzaniu ataku szybkiego, dba o bezpieczeństwo własne i innych.

TOK LEKCJI NAZWA I OPIS ĆWICZE Ń, ZBAW, GIER, ŚRODKI CZAS

CZĘŚĆ WSTĘPNA  - 12 minut

Czynności
organizacyjno-
porządkowe

Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności i
gotowości ćwiczących. Przedstawienie celów lekcji i
uzasadnienie potrzeby ich realizacji. Kontrola stroju,
miejsca ćwiczeń, stanu przyborów, stanu
przyborów i sprzętu.

2 min

Zabawa
ożywiająca

Zabawa „kozłuj - wybij”. Każdy ćwiczący z piłką,
wszyscy kozłują swoją piłkę po boisku starając się w
trakcie kozłowania swojej piłki wybić piłkę ręką
innemu ćwiczącemu.

piłki 2 min

Przygotowanie
do wysiłku

Rozgrzewka. (w parach jedna piłka)
1.Podania  piłki sprzed klatki piersiowej  w
   dwójkach w cwale bokiem w
   rytmie jednego kroku; 3 długości boiska.
2.W biegu przodem podania piłki jednorącz; 3 dług.
3.Prowadzenie piłki ze zmiana za plecami; podający
 obiega partnera, natomiast ten co otrzymał piłkę
 po skosie z kozłem zajmuje miejsce podającego itd.
4.W siadzie  naprzeciw siebie, podania piłki oburącz
z nad głowy do partnera, partner chwyta i
przechodzi do leżenia na plecach, z powrotem do
siadu i podaje piłkę z powrotem itd.  15x
5.w leżeniu przodem, podania oburącz po uniesieniu
tułowia w górę; 15x.
6.Ćwiczący stoją plecami do siebie, poprzez skręty
T w prawo i w lewo przekazują sobie piłkę.
7. Ćwiczący stoją przodem do siebie, trzymają piłkę
RR, na sygnał wyrywają sobie piłkę; 3 powtórzenia.

piłki 8 min



8.

CZĘŚĆ GŁÓWNA – 27 minut.

Ćwiczenia w
formie ścisłej

Ćwiczenia ataku szybkiego bez przeciwnika

1.

ścina i biegnie wzdłuż linii bocznej, B po chwycie piłki
rozpoczyna kozłowanie w kierunku przeciwległego kosza,
wykończenia dowolne.
Zmiany: po każdej akcji zmiana miejscami.

2.

Zmiany: po każdej akcji zmiana miejscami

3.

podaniu sprintem biegnie i na linii rzutów wolnych otrzymuje
podanie od 1, 2 podaje do 1, który rzuca w wyskoku, dwa
zbiera piłkę
Zmiany: po zakończeniu ataku zmiana miejscami
Gra szkolna 5 na 5

Piłka na parę

Znaczniki

6 min

6 min

7 min

8 min

Ustawienie: jak na rysunku
Opis ćwiczenia: jeden
kozłuje, drugi biegnie
tyłem bez piłki, za
pachołków obaj wracają
podając piłkę, jeden rzuca
drugi zbiera

Ustawienie: jak na rysunku
Opis ćwiczenia: B rzuca o
tablicę, A zbiera piłkę w
najwyższym punkcie, B po
rzucie biegnie w kierunku
linii bocznej, i zmienia
kierunek biegu, otrzymuje
podanie od A, A po podaniu

Ustawienie: jak na rysunku.
Opis ćwiczenia: T ma piłkę, 1
i 2 starują równocześnie,
biegną w kierunku linii
końcowej boiska, zmieniając
kierunek biegu, T podaje do
1, 1 chwyta piłkę i podaje do
2, 2 chwyta i rozpoczyna
kozłowanie przeciwległego
kosza

Ustawienie: jak na rysunku
Opis ćwiczenia: 1 podaje do 2 i
biegnie w kierunku kosza, 2
podaje do 1, 1 po chwycie
wykonuje zatrzymanie na jedno
tempo i rzuca w wyskoku, 2
zbiera z tablicy, 1 po rzucie
zbiega do linii bocznej, otrzymuje
podanie od 2, 2 ścina do linii
bocznej, 1 podaje do 2, który
kozłuje wzdłuż linii bocznej, 2 po



CZĘŚĆ KOŃCOWA  -  6 minut

Zabawa, gra lub
ćwiczenia
uspokajające

Król rzutów wolnych.
Ćwiczący oddają po jednym rzucie wolnym. Uczeń,
który nie trafi, odpada. Wygrywa uczeń, który trafił
we wszystkich próbach.

Każdy piłkę 4 min

Korekcja wad
postawy

Ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu.
Leżenie przodem, ręce wyciągnięte przed siebie, w
dłoniach piłka. Głowa uniesiona, wzrok skierowany
w podłogę. Uniesienie rąk z piłką nad podłogę.
Zgięcie łokci, przeniesienie piki na kark, a następnie
wyprostowanie łokci i przeniesienie piłki w przód.

1 min

Podsumowanie
lekcji

Zbiórka, przypomnienie celów lekcji i ocena ich
realizacji. Ocena aktywności i osiągnięć uczniów.
Pożegnanie.

1 min
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