
Konspekt lekcji otwartej przeprowadzonej w klasie trzeciej. 
 
 
Opracowała : Anna Myśliwiec 
 
TEMAT DNIA: Piłka w grze. 
 
Temat zajęć: Samodzielne redagowanie opisu wybranej piłki w oparciu o 
zgromadzone słownictwo , plan oraz obserwację przedmiotu. Gry i zabawy  
rzutne z piłką. 
 
 
Cele operacyjne:   
-uczeń zna rodzaje piłek , 
-potrafi samodzielnie ułożyć opis przedmiotu, 
-współdziała w grupie, 
-zna zasady bezpiecznej zabawy piłką, 
-zna historię powstania piłki, 
-potrafi ruchem przedstawić wskazane wydarzenie , 
-zna pisownię wyrazów: kształt, materiał, powierzchnia, ciężar, 
-potrafi mnożyć w zakresie 100, 
-zna różne zabawy z piłką. 
 
 
Formy: zbiorowa jednolita , grupowa , indywidualna zróżnicowana. 
 
Metody: rozmowa, obserwacja, symulacja ruchowa, działania praktyczne. 
 
Środki dydaktyczne: tekst zagadki i historia powstania piłki  dla każdego ucznia, 
podręcznik ”Wesoła Szkoła”  kl. III, kartoniki z  działaniami i literami, różne 
piłki. 
 
 
PLAN ZAJĘĆ: 
 
1.Wprowadzenie do tematu zajęć-rozwiązanie zagadki. 
 
Rączki zgrabne, rączki żwawe,  
Nie pozwólcie spaść na trawę. 
Ja też lubię skakać sama, 
ale kwiatów nie chcę łamać. 
 
2.Improwizowanie scenek przedstawiających gry zespołowe z użyciem piłek. 



 
Każda grupa przedstawia ruchem jaki sport można uprawiać z użyciem danej 
piłki. 
 
3Omówienie ilustracji w podręczniku(Wesoła Szkoła) 
Omówienie zastosowania innych piłek niż otrzymane, zamieszczonych na 
ilustracji, oraz bezpieczeństwa  w zabawach piłką. 
 
4.Odczytanie przez uczniów historii powstania piłki. 
 
HISTORIA POWSTANIA PIŁKI. 
 
Jednym z ważnych faktów w rozwoju gier ruchowych było pojawienie się piłki.  
Piłki zszywano z pasków skóry, napychano włosiem, piórami lub płótnem.. 
Używano do rzucania także nadętych pęcherzy świńskich. W połowie xIx w. 
piłka  futbolowa była jeszcze świńskim pęcherzem pokrytym skórą, kształtu 
jajowatego .Po obszyciu skórą napełniano ją powietrzem wdmuchiwanym przez 
glinianą rurkę i otwór zawiązywano sznurkiem. Rewolucją w produkcji piłek 
było wprowadzenie kauczuku. W 1900r. Wprowadzono piłkę nożną do 
programu igrzysk olimpijskich. 
 
5.Doskonalenie mnożenia-zapoznanie z tematem pracy. 
6x0-o, 12x1-p,7x2-i, 3x9-s, 5x6-p, 7x7-i, 6x9-ł, 7x8-k, 8x8-i, 
Po obliczeniu wyników odwracamy kartki i odczytujemy temat. 
 
 
6.Zgromadzenie słownictwa do opisu. 
 
Każda grupa zapisuje słowa określające ich piłkę na kartonach z 
uwzględnieniem wielkości, koloru, kształtu, ciężaru, materiału  
 
Zawieszenie kartonów na tablicy, omówienie trudności ortograficznych. 
 
7.Uporządkowanie planu opisu na tablicy. 
-Jaki przedmiot opisujesz? 
-Jak wygląda przedmiot i jakie ma zastosowanie? 
( kształt, wielkość, kolor, ciężar, materiał, powierzchnia) 
 
-Co o nim sądzisz? 
 
 
8.Indywidualne układanie opisu piłki. 
 



I-grupa samodzielnie, 
II-grupa układa rozsypankę  wyrazowa. 
Widzę przed sobą piłkę do  gry w tenisa ziemnego. Jest ona mała i okrągła. Ma 
żółty kolor. Wykonana jest z gumy i tkaniny. Jej powierzchnia jest szorstka. 
Chciałbym mieć taką piłkę. 
 
III-grupa uzupełnia tekst z lukami. 
Widzę przed sobą piłkę do  gry w.................. Jest ona ........i okrągła. Ma 
.............kolor. Wykonana jest z................... Jej powierzchnia jest................. 
Chciałbym mieć taką ................ 
 
9.Głośna prezentacja wybranych tekstów. 
 
10.Wykonanie piłeczek z gazet i baloników. 
-Zgniatamy gazetę w kulkę ,obcinamy końcówkę od balonika , naciągamy 
balonik na zgniecioną gazetę. 
 
11.Zabawy rzutne z piłeczkami. 
 


