
KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z PIŁKI 
KOSZYKOWEJ SPORZĄDZONY PRZEZ MGR BERNADETTE KOCZY 

 
Temat: Koszykówka: Poruszanie się i rzut z wyskoku do kosza. 
 
Cele główne:  

1. Umiejętności: doskonalenie zatrzymania, rzutu z wyskoku, zbierania piłki z tablicy, zwodów. 
2. Sprawność motoryczna: kształtowanie i rozwijanie orientacji. 
3. Wiadomości: przepisy gry w koszykówkę- błąd trzech sekund. 
4. Akcent wychowawczy: współudział uczniów w kontroli i ocenie realizacji zadań. 

 
Prowadzący:   mgr Bernadetta Koczy 
Klasa:    I ZSZ 
Miejsce:   Sala gimnastyczna  
Czas:    45min. 
Liczba ćwiczących:  14 osób 
Przybory:    piłki koszykowe, gwizdek, materac, ławeczki, chorągiewki, płotek lub jedna część 
                                      skrzyni, piłki lekarskie. 

Tok lekcji Zadania szczegółowe Czas Uwagi metodyczne 
1. Zorganizowanie 

grupy 
 
 
 
2. Motywacja do 

zajęć 
 
 
 
 
 
 
 
3. Rozgrzewka 

1. zbiórka, 
2. powitanie, 
3. sprawdzenie obecności i gotowości   

do zajęć, 
 
1. zapoznanie uczniów z zadaniami 

lekcji, 
- kształtowanie elementów 

technicznych w poruszaniu się po 
boisku, 

- rzuty do kosza, 
2. błąd trzech sekund  
- przypomnienie przepisów, 

 
1. zabawa ożywiająca „Berek z 

kozłowaniem piłki”, 
2. bieg dookoła sali – kozłowanie piłki 

RP (później RL), 
3. bieg tyłem z kozłowaniem piłki -j.w, 
4. w przysiadzie toczenie piłki po 

podłożu RP (RL), 
5. w marszu i skłonie T w przód 

przekładanie piłki między NN           
(w powietrzu) po torze ósemki, 

6. kozłowanie piłki- zatrzymanie na 
jedno tempo( na dwa tempa)- dalsze 
kozłowanie, 

7. w marszu podrzuty i chwyty piłki, 
8. wyrzut piłki w przód – staramy się 

dogonić i chwycić piłkę, 
9. ćw. kształtujące w miejscu z piłką. 

 
 
 
 
 

5’ 
 
 
 
 
 
 
 
 

10’ 

- ustawienie w szeregu 
- odłożenie biżuterii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- każdy zabiera piłkę 

 
 
 
 
- po przekątnej jeden za 

drugim 
 
 
 
- na gwizdek 

4. Kształtowanie 
sprawności 
motorycznej, 
nauczanie i 
doskonalenie 
techniki i taktyki  

1. przygotowanie toru przeszkód 
2. tor przeszkód: 
- kozłowanie piłki do materaca, przed 

materacem podrzut piłki w przód w 
górę, w tym czasie przewrót w przód, 
staramy się aby piłka nie upadła na 
podłoże, chwyt, (można piłkę 
przetoczyć obok materaca) 

- kozłowanie do chorągiewki, którą 
mijamy i rzut do kosza po kozłowaniu 
z wyskoku, 

 
 
 
 

25’ 

- nauczyciel wszystkich 
angażuje do ustawienia 
przyrządów 

- rozrysowany tor przeszkód 
w załączniku nr1 

 
 
 
 
 
 



- zbieranie piłki i podania o ścianę, 
- slalom między chorągiewkami, 
- przyśpieszenie z kozłowaniem do 

chorągiewki, 
- przejście równoważne po odwróconej 

ławeczce z przekładaniem piłki wokół 
T, zeskok obunóż z ławki, 

- kozłowanie do chorągiewki, 
- przy przewróconym płotku 

wykonujemy przetaczanie piłki pod 
płotkiem i przeskok obunóż nad 
płotkiem, 

- zebranie piłki z podłoża ominięcie 
chorągiewki i rzut z wyskoku do 
kosza, 

- zbiórka, 
- mijamy chorągiewkę, 
- przeskoki obunóż przez piłki lekarskie 

(przed przystąpieniem piłkę 
przetaczamy w przód) po wykonaniu 
ćwiczenia staramy się dogonić piłkę 

3. ten sam tor ,każdy sam wymyśla 
sposób pokonania przeszkód 

4. gra szkolna – za rzut z wyskoku 3 pkt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- odkładamy sprzęt na 

miejsce, 
 
- podział na dwa zespoły, 

 

5. Uspokojenie 
organizmu 

 
6. Czynności 

organizacyjne 

1. zabawa „Minutka” 
 
 
1. zbiórka, 
2. pochwała aktywnych uczniów, 
3. zasugerowanie uczniom, aby  
      samodzielnie poza lekcjami grali          
      w koszykówkę, 
4. pożegnanie grupy 

 
5’ 

- w rozsypce 
 
 
- szereg 

 
Opracowała: mgr Bernadetta Koczy 

ZAŁ ĄCZNIK NR.1 

 
 



 


