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Wstęp

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych zakłada,że na-
uczyciele dostosowują sposób przekazywania odpowiedniej wiedzy, kształtowanie umiejętno-
ści i postaw uczniów do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci.

Mini gry sportowe traktowane jako gra i zabawa ruchowa oparta na elementach techniki
i taktyki poszczególnych gier stanowią doskonałą odmianę zabawy, podczas której uczniowie
ćwicząc, ucząc się elementów taktyki i techniki odczuwają jednocześnie radość, satysfakcję i
przyjemność. Ponadto dobra znajomość zasad gry i sposobów jej przeprowadzania pozwala
na dobre wypełnienie czasu wolnego. Mini gry spełniają funkcję hedonistyczną i usprawnia-
jącą.
Mini gry sportowe ze względu na swe rekreacyjne, zdrowotno-higieniczne walory spełniają
ważną rolę. Zalety mini gier można ująć w następujących punktach:
- wszechstronnie oddziaływują na cały aparat ruchu
- możliwość dozowania wysiłku w grze

Koło sportowe to okazja dla uczniów zdolnych iśrednich, zainteresowanych sportem.
Koło to daje szansę „wyżycia” się na zajęciach, daje możliwość doskonalenia wcześniej zdo-
bytych wiadomości i umiejętności technicznych i taktycznych w grze.



CELE SZCZEGÓŁOWE

Uczniowie na zajęciach koła sportowego będą doskonalić i utrwalać poznane techniki mini
gier sportowych oraz tenisa stołowego poznane na lekcjach wychowania fizycznego.

1. Doskonalenie technik poznanych na lekcjach wychowania fizycznego.

2. Zwiększenie aktywności ruchowej młodzieży.

3. Kształtowanie cech motorycznych z akcentem na koordynację ruchową, potrzebną w ży-
ciu codziennym.

4. Umiejętność wspólnego bawienia się i i ćwiczenia.

5. Wdrażanie do „zdrowego” współzawodnictwa z akcentem na regułę „fair play”, wdraża-
nie do samodyscypliny.

6. Wyrobienie umiejętności organizatorskich.

7. Uczenie młodzieży działania twórczego.

8. Stworzenie warunków dla młodzieży pozwalających odkryć dla siebie szeregu nowych
doświadczeń i umiejętności, cząstki nieznanej dotąd wiedzy o ruchu, zdrowiu, sporcie.

9. Ogólne usprawnienie młodzieży, treściwe wypełnienie czasu wolnego.

TREŚCI, ZAŁO ŻONE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Osiągnięcia:

Organizowanie i uczestniczenie w rekraacji,zawodach sportowych, z przestrzeganiem obo-
wiązujących zasad „Fair play”, organizacja gier w czasie wolnym od zajęć.



DZIAŁ I PROGRAMU KOŁA: Mini piłka no żna

Treści z podstawy
programowej.

Zagadnienia. Tematyka
zajęć i umiejętności

Wiadomości, postawy Uwagi o spo-
sobie realizacji

Treść 7
Badanie i ocena
rozwoju oraz
sprawności funk-
cjonowania or-
ganizmu

Treść 6
Przepisy i zasady
organizacji zajęć
ruchowych
uwzględniające
troskę o zdrowie

Treść 8
Zasady sportowe-
go współzawod-
nictwa.

1. Sztafety wahadłowe z
piłkami, strzał na bram-
kę. Prowadzenie piłki
slalomem z omijaniem
przeszkód. Małe gry
3:3; 4:4.

2. Zabawy i gry kopne z
prowadzeniem piłki
slalomem, zakończone
strzałem na bramkę.
Małe gry 4:4.

3. Prowadzenie piłki w
parach i trójkach za-
kończone strzałem na
bramkę w formie zaba-
wowej.

4. Żonglerka i zabawy z
piłką – doskonalenie.
Gra uproszczona.

5. Tor sprawdzający sto-
pień opanowania tech-
niki. Gra 5:5.

6-7 Mistrzostwa Szkoły w
Piłce Nożnej drużyn
Chłopców i Dziewcząt.

Elementy taktyki w
grze. Aktywizowanie
do podnoszenia po-
ziomu swoich umiejęt-
ności

Doskonalenie zwodu
ciałem, elementy tak-
tyki w grze, respekto-
wanie przepisów w
grze, samodzielne
przygotowanie organi-
zmu do wysiłku.

Ćwiczenia kompensa-
cyjne w rozwoju fi-
zycznym, znaczenie
współdziałania w pa-
rach.

Pełnienie roli sędziego,
uczciwość w sędzio-
waniu, gra „fair play”

Znaczenie sprawności
fizycznej wżyciu
człowieka, uświado-
mienie potrzeby do-
skonalenia umiejętno-
ści ruchowych.

Sposób organizowania
zawodów sportowych,
system rozgrywek,
sędziowanie. Pełnienie
przez ucznia roli za-
wodnika, kibica i sę-
dziego.

Ćwiczenia
wprowadzające
i doskonalące,
ćwiczenia in-
dywidualne i
zespołowe.

Mecze piłki
nożnej na bo-
isku szkolnym
drużyn 5-
osobowych



DZIAŁ II PROGRAMU: Mini piłka siatkowa.

Treść 1
Ćwiczenia
kształtujące po-
stawę ciała oraz
stymulujące roz-
wój układów: ru-
chowego, odde-
chowego, krąże-
niowego i nerwo-
wego.

Treść 8
Treść 9
Propozycje spę-
dzania wolnego
czasu z wykorzy-
staniem gier.

1. Doskonalenie sprawno-
ści ogólnej na obwodzie
ćwiczeń. Doskonalenie
postawy siatkarskiej
oraz –poruszania się po
boisku.

2. Zabawy i gry zwinno-
ściowe z wykorzysta-
niem umiejętności od-
bicia –sposobem gór-
nym i dolnym.

3. Podanie, wystawienie i
atak – rola współpracy
w zespole.

4. Zagrywka górna, dolna
i boczna – doskonale-
nie. Gra właściwa.

5. Zastosowanie elemen-
tów technicznych w
grze właściwej. Sę-
dziowanie.

6-7 Mistrzostwa w Piłce
Siatkowej drużyn
dziewcząt i chłopców.

Technika poruszania
się po boisku, postawa
siatkarska. Motywo-
wanie o dbałość o pra-
widłową postawę.

Sposoby doskonalenia
zręczności. Aktywizo-
wanie do pokonywania
własnej słabości i pod-
noszenia umiejętności
ruchowych.

Atak w piłce siatkowej,
dobór ćwiczeń z pił-
kami. Zasada współ-
pracy sukcesem w
grze.

Technika wykonania
oraz przepisy dotyczą-
ce zagrywki. Aktywi-
zowanie do podnosze-
nia wydolności swoje-
go organizmu.

Znaczenie prawidłowej
postawy ciała podczas
różnych sytuacjiżycia
codziennego. Ukazanie
przydatności opano-
wanych umiejętności w
doskonaleniu sprawno-
ści.

Sposób organizowania
zawodów sportowych,
systemy rozgrywek,
sędziowanie.



DZIAŁ III PROGRAMU: Mini piłka r ęczna.

Treść 2
Formy ruchu
stwarzające moż-
liwość doskona-
lenia koordynacji
wzrokowo-
ruchowej oraz
wzmocnienia
kondycji fizycz-
nej.

Treść 8 i 9

1. Doskonalenie techniki
poruszania się po bo-
isku, oraz podań i
chwytów w formie za-
bawowej.

2. Zabawy i gry doskona-
lące kozłowanie i poda-
nia piłki. Gra właściwa.

3. Atak szybki ze zmianą
miejsc. Gra właściwa.

4. Uwalnianie się od
obrońcy przez wymi-
niecie. Gra bramkarza.

5. Wykorzystanie ele-
mentów taktyki i tech-
niki w grze właściwej.
Sędziowanie.

6-7. Mistrzostwa w Piłce
Ręcznej drużyn
chłopców i dziew-
cząt.

Technika poruszania
się po boisku, podania
i chwyty piłki w miej-
scu i w ruchu.
Wdrażanie do samo-
oceny i umiejętności
ruchowych.

Przepisy obowiązujące,
pełnienie roli zawod-
nik, organizatora roz-
grywek i sędziego.

Taktyka ataku szyb-
kiego. Sędziowanie.
Samodoskonalenie
umiejętności gry.

Znaczenie zwinności w
grach zespołowych.
Uczeń jako kibic.
Kontrola zachowania
się podczas gry.

Sposoby organizowa-
nia zabaw i gier w
wolnym czasie.
Uświadomienie po-
trzeby podnoszenia
umiejętności rucho-
wych.

Sposób organizowania
zawodów sportowych,
system rozgrywek,
sędziowanie.

Samoocena
postępów w
sprawności fi-
zycznej

Samokontrola i
samoocena spo-
sobu wykonania
zadania.

Ocena stopnia
opanowania
elementów
technicznych.



DZIAŁ IV PROGRAMU: Tenis stołowy.

Treść 1

Treść 7

Treść 8 i 9

1. Ćwiczenia i zabawy
doskonalące umiejęt-
ność gry w tenisa sto-
łowego. Postawaćwi-
czącego, poruszanie się
przy stole.

2. Doskonalenie umiejęt-
ności trzymania rakiety,
odbicia piłki rakietą w
miejscu i w ruchu.

3. Gry i zabawy doskona-
lące umiejętności gry w
tenisa stołowego –
podania i przyjęcia piłki
rakietą.

4. Gra właściwa pojedyn-
cza.

5. Gra właściwa deblowa.

6-7. Turniej tenisa sto-
łowego dziewcząt i
chłopców.

Znaczenie podnoszenia
poziomu sprawności
fizyczne.
Tenis stołowy jako gra
rekreacyjno - zdrowot-
na.

Sędziowanie. Znacze-
nie systematyczności w
doskonaleniu umiejęt-
ności gry.

Technika serwu.Ćwi-
czenia indywidualne i
w parach.
Uświadomienie po-
trzeby zdobywania
nowych umiejętności.

Uświadomienie walo-
rów rekreacyjnych gry.

Przepisy gry. Uświa-
domienie walorów
rekreacyjnych gry.

System rozgrywek,
sposób organizowania
zawodów sportowych,
sędziowanie.
Pełnienie przez ucznia
roli kibica, sędziego i
zawodnika.

Wdrażanie do
samokontroli
zachowań.

Wyłonienie
„Mistrza” gier
singlowych.



DZIAŁ V PROGRAMU : Mini piłka koszykowa .

Treść 5
Ćwiczenia i zaba-
wy według inwen-
cji uczniów,
uwzględniające
zasady współ-
działania, re-
spektowanie prze-
pisów, zasad i
ustaleń.

Treść 8 i 9

1. Doskonalenie podań i
chwytów jednorącz i
oburącz w ruchu ze
zmianą tempa biegu.

2. Wielobój rzutowy –
rzuty na kosz z miejsca,
z wyskoku, zatrzyma-
nia w biegu oraz z
dwutaktu.

3. Doskonalenie techniki
poruszania się w obro-
nie ze zmianą pozycji.
Gra uproszczona.

4. Uwalnianie się od
obrońcy przez zwody i
rzuty do kosza. Dosko-
nalenie elementów gier
i zabaw.

5. Gra właściwa w piłkę
koszykową z wykorzy-
staniem poznanych
elementów techniki i
taktyki gry.

6-7. Turniej mini piłki
koszykowej dziew-
cząt i chłopców.

Technika podań i
chwytów, eksponowa-
nie prawidłowych za-
chowań uczniów.

Przepisy dotyczące
przewinień i rozpoczy-
nania gry. Kształtowa-
nie inwencji twórczej.

Znaczenie taktyki w
grze. Sędziowanie.
Eksponowanie osią-
gnięć ucznia.

Sędziowanie. Inspiro-
wanie do twórczego
traktowania zajęć.

Egzekwowanie przepi-
sów gry, naukaświa-
domego udzielania
pomocy. Gra wg. zasad
„fair pley”

Sposób organizacji
zawodów sportowych,
sędziowanie, gra wg.
zasad „fair pley”. Peł-
nienie przez ucznia roli
zawodnika, kibica i
sędziego.

Samokontrola i
samoocena.



PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Uczęszczający na koło sportowe uczniowie klas IV-VI potrafią zaplanowane treści opa-
nować.

Jedną z zalet mini gier sportowych, jest szeroki zakres możliwości dostosowania reguł
gry do umiejętności grających. Możemy ustalać dowolną ilość graczy, zmieniać wymiary
boiska, obniżać wymiary siatki itp.

Najważniejszym celem jest indywidualny rozwój i postęp każdego dziecka z osobna
biorącego udział w zajęciach. Dlatego też, dużą wagę przywiązuje się do aktywnego uczest-
nictwa i emocjonalnego zaangażowania na zajęciach.

Ucząc techniki gry będziemy wykorzystywać do tego celu tzw.ćwiczenia ukierunkowane,
które swą strukturą i przebiegiem ruchu są bardzo podobne do danego elementu techniki. Ich
zadaniem jest pomoc dzieciom na zasadzie transferu, opanowania prawidłowego i płynnego
przebiegu ruchu, w istotnych z punktu widzenia uczenia się, „punktach kluczowych”, każde-
go elementu gry. W ten sposób zapobiegniemy powstawaniu wielu błędów, które hamują
tempo uczenia się, a których wyeliminowanie w dalszymszkoleniu jest bardzo trudne. Dzięki
takiemu podejściu, efektywność metody całościowej – która jest dominująca w pracy z
dziećmi, wyraźnie wzrasta. Dzieci uczymy techniki dla aktywnego udziału w grze. Dlatego
też nauczanie jej łączymy ściśle z opanowaniem podstawowych założeń taktyki indywidual-
nej. Z tego powodu od momentu gdy jest to możliwe, utrwalamy zdobyte umiejętności w róż-
nych formach gier małych, aćwiczenia techniki staramy się przeprowadzać w warunkach jak
najbardziej zbliżonych do warunków gry.

Wyniki pracy uczniów będą wykorzystane podczas udziału uczniów w różnego rodzaju
zawodach sportowych organizowanych na terenie gminy, a znajomość przepisów gier, tech-
niki gry, sposobu organizacji i różnego rodzaju zabaw sportowych doskonale mogą wypełnić
wolny czas..

EWALUACJA PROGRAMU

Ewaluacja zostanie przeprowadzona wśród uczniów i będzie dotyczyć:
- Atrakcyjności programu
- Użyteczności w szkole i poza nią
- Skuteczności zastosowanych metod
Ewaluacja będzie przeprowadzona w następujący sposób:
- anonimowa ankieta
- turnieje indywidualne i zespołowe
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