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1. Kozłowanie piłki w klęku różnymi częściami ręki (zew. częścią dłoni, palcami, pięścią), 

2. W klęku jednonóż kozłowanie piłki nad kolanem, pod kolanem, z tyłu za sobą – prawą i 

lewą ręką,  

3. W leżeniu przodem (piłka trzymana między kostkami) – podciąganie  oburącz do przodu, 

4. W leżeniu przodem (piłka znajduje się pod brzuchem) – przetoczenia na piłce do przodu i 

tyłu, 

5. W siadzie wykonujemy nożyce pionowe z jednoczesnym przekładaniem piłki między 

nogami, 

6. W leżeniu tyłem (piłka między kostkami) przenoszenie nóg wraz z piłką na boki, 

7. W leżeniu tyłem piłka w rękach – markowanie wyrzutu piłki w różne strony, 

8. W podporze  przodem (na  jednej  ręce) – druga  ręka  kozłuje  piłkę, 

9. W podporze  przodem  (na  jednej  ręce) – obroty  wokół  własnej  osi  z  jednoczesnym  

     kozłowaniem piłki, 

10. W miejscu kozłowanie piłki  z jednoczesnymi podskokami (obunóż lub jednonóż), 

11. Ćwiczenie j.w. – tylko  z poruszaniem się do przodu lub w różnych kierunkach, 

12. Kozłowanie piłki w rytm popularnej piosenki, 

14. W rozkroku, jedna ręka przed sobą, druga za sobą. Kozłowanie z ręki do ręki między 

nogami, 

15. Stojąc kozłować w dowolnym tempie wykonując coraz szybsze stepowanie nogami, 

16. Pozycja rozkroczno – wykroczna. Wykonać kozioł między nogami i szybki przeskok,   

      zmieniając po koźle ułożenie nóg, 

17. W parach z dwoma piłkami (trzymając się za ręce) – kozłowanie piłki w różnych 

kierunkach, 

18. W parach z dwoma piłkami (trzymając się za ręce) – kozłowanie piłki z jednoczesnym 

obrotem                              

      w parach i poruszaniem  się do przodu, 

19. W parach (jedna z pary w rozkroku kozłuje piłkę) – druga osoba przechodzi jej między 

nogami   

      również  kozłując piłkę – ćwiczenie to wykonują na zmianę poruszając się do przodu, 



20. W parach, jedna osoba za drugą (każda ma piłkę). Osoba stojąca  z przodu w rozkroku 

kozłuje  piłkę. Osoba, która jest z tyłu kozłuje piłkę i jednocześnie przechodzi między nogami 

stojącej z przodu (poruszają się do przodu ze zmianą miejsc).  

Ćwiczenie to można wykonać także  czołgając się między nogami, wykonując kozioł między 

nogami osoby stojącej z przodu.  

21. Kozłowanie dwoma piłkami jednocześnie (lub jedną wysoko drugą nisko), 

22. Kozłowanie dwoma piłkami ze zmianą piłki z przodu skrzyżnie, 

23. Kozłowanie dwoma piłkami ze zmianą piłki z tyłu  skrzyżnie, 

24. Przenoszenie piłek (jedna na drugiej) na przeciwną stronę boiska, 

25. Kozłowanie piłki ze zmianą tempa i kierunku (poruszanie się zygzakiem), 

26. Toczymy  lekko  piłkę  do przodu  po czym  kładziemy  się i przetaczamy za  piłką. Na  

sygnał        

       wstajemy , chwytamy  piłkę i kozłujemy  na  linię  końcową, 

27. W 2 rzędach naprzeciw siebie (zaczynamy jednocześnie dwoma piłkami). Kozłujemy 

piłkę do wyznaczonego miejsca(A), wykonujemy zatrzymanie i obrót (2,3) – podajemy piłkę 

do    własnego  rzędu (toczymy )(4) – potem biegniemy do rzędu przeciwnego (5). 

 

  

  

 

 

 
28. W 2 rzędach naprzeciw siebie; zawodnicy wykonują toczenie piłki, przewrót  

      w  przód  na  materacu  następnie  kozłują  piłkę  i podają  do  rzędu  przeciwnego. 
 
 
 
 
 
  
 
29. W parach (każdy ma piłkę) – kozłujemy piłkę i staramy się wygarnąć (wybić)  

przeciwnikowi   

      jego piłkę,   

30. Podział na 4 zespoły. Każdy zespół broni własnego kosza i sam stara się zdobyć kosz   

      przeciwnika. Najpierw gramy 1, a później 2 piłkami.     

                     kozłowanie (1)                  A                               te same ćwiczenia 
 
                                                                
                  toczenie (4),                   zatrzymanie, 
                                                           obrót (2,3)                                                          
                                                                         
                                                               

                                              te same ćwiczenia   
               
 
 
                toczenie             przewrót            kozłowanie     podanie 
                                            w przód 
 



31. Podział na dwa rzędy. Pierwsi z rzędu startują do piłki, którą toczy nauczyciel. Zawodnik, 

który  złapie piłkę rzuca do kosza.  

 

 

 

 

 

               N  

                     
                                                   

 

 

 

Postawy i poruszanie się w obronie. 

 

1. Uczniowie luźno biegają po sali na sygnał zatrzymują się (na 1 lub 2 tempa) i 

wykonują postawę  koszykarską, 

2. Szarfy rozłożone na całym boisku. Uczniowie biegają i na sygnał zajmują pozycję 

obronną w tych szarfach, 

3. Poruszanie się w różnych kierunkach na komendę prowadzącego (uczniowie 

wykonują step  w miejscu, a poruszają się krokiem odstawno – dostawny), 

4. Zabawa „chroń kolano”- uczniowie w parach kozłują piłkę jednocześnie starają się 

dotknąć kolana przeciwnika. 

5. Ćwiczenie j.w. tylko w parach trzymając się za ręce starają się wytrącić kolegę z 

równowagi. 

6. Zabawa „obrona piłki” – trzech obrońców broni dostępu do piłki ułożonej w środku 

koła. Trzej atakujący muszą tą piłkę dotknąć. 

7. Piłka leży w środku koła – dwie osoby naprzemiennie poruszając się krokiem 

skrzyżnym dotykają piłkę, 

8. Ćwiczenie w trójkach. Ustawienie w trójkąt. Dwie osoby posiadają piłkę, którą na 

przemian toczą do przodu – trzecia osoba chwyta toczącą się piłkę i podaje z 

powrotem. 

  

Poruszamy się krokiem odstawno – dostawnym 

 
              kozłowanie    
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       toczenie 
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9. Ćwiczenie w trójkach, ustawienie w trójkącie. Dwóch uczniów wykonuje między sobą     

podania, a zadaniem trzeciego jest wykonanie doskoku i odskoku w kierunku 

zawodnika  

z piłką (jest to  zawodnik kryjący),   

                                                                              

 

 

 

          

 

     

10. Nauczyciel stoi twarzą do kilku zawodników, ci z kolei stoją twarzą w stronę 

obrońców. Prowadzący pokazuje kierunek oraz sposób poruszania się. Zadaniem 

uczniów jest odwzorować wszystkie ruchy i wykonać je. 

 

 

 

 

 

 

11. Zabawa „Ogonek”. Jeden z zawodników stara się dogonić ostatnią osobę, która jest na 

końcu  trzyosobowego rzędu.  

12. W trójce chwytamy się za ręce. Czwarty zawodnik stara się złapać wyznaczoną osobę 

w tej trójce -  cała grupa mu to utrudnia kryjąc zawodnika, 

13. W dwójkach jedna osoba jest obrońcą, druga atakującym (ćwiczenie bez piłki , a 

później z piłką). Atakujący stara się przedostać na koniec boiska - uwalniając się od 

obrońcy, porusza się zygzakiem. Ćwiczenie wykonujemy w pasie bocznym boiska, 

14. W dwójkach krycie zawodnika z piłką – od połowy gra 1 x 1 (noga wykroczna 

obrońcy powinna być pół kroku przed atakującym), 

15. Gra 1 x 1 w pasie bocznym boiska z rzutem na kosz.  

 


