
Scenariusz zajęć z wychowania fizycznego do klasy II

TEMAT                              :  Kozłowanie piłki ręką prawą i lewą z omijaniem przeszkód
LICZBA DZIECI               :  20
CZAS                                 :   40 MINUT
PRZYBORY I POMOCE  :  20 piłek do mini koszykówki, 20 pachołków, 10 szarf.

Przebieg lekcji:
I. CZĘŚĆ WSTĘPNA

1. Zbiórka, powitanie , sprawdzenie strojów, omówienie celów i zadań lekcji.
2. pokaz prawidłowo wykonanego kozłowania ręką prawą i lewą z omijaniem przeszkód

- w ćwiczeniu szczególną uwagę należy zwrócić na kozłowanie ręką dalszą od
Palika, który jest imitacją przeciwnika.

3. Zabawa ożywiająca ,, Rybacy na jeziorze”- nauczyciel wybiera losowo z pośród grupy
dwoje maksymalnie troje dzieci, które imitując sieć poruszają się trzymając za ręce
,,łowią ryby do sieci”. Zabawa kończy się gdy ostatnie dziecko zostanie schwytane.

4. Rozgrzewka przeprowadzona z piłkami

   Uczniowie stojąc indywidualnie wykonują ćwiczenia:
      -    piłka krąży wokół bioder( ćwiczenie ze zmianą kierunku),

- piłka krąży wokół kolan ( ćwiczenie ze zmianą kierunku),
- piłka krąży wokół kostek( ćwiczenie ze zmianą kierunku),,
- piłka podrzucona i chwytana z przodu i z tyłu,
- piłka ósemką w powietrzu przeplatana między nogami,
- piłka ósemką po podłożu przeplatana między nogami,

Uczniowie w parach ćwiczą rzut sprzed klatki piersiowej:
-  jeden kula piłkę, drugi rzuca sprzed klatki piersiowej- zmiana,
-  jeden kula piłkę, drugi rzuca po koźle- zmiana,
-  jeden rzuca piłkę górą jak- jak do kosza, drugi kula dołem- zmiana.

II. CZĘŚĆ GŁÓWNA

1. Uczniowie ustawieni w parach na szerokość boiska kozłują piłkę ręką dalszą od
przeciwnika. Ćwiczenie wykonywane na zmianę- jeden ćwiczy drugi po podaniu piłki
imituje palik.

2. Uczniowie ustawieni w parach pokonują slalomem mini tor składający się z trzech
palików.

3. Uczniowie na zmianę pokonują ósemką dwa paliki.
4. Zabawa ,,Rzuć do kosza” – klasa losowo podzielona na dwa zespoły. Na sygnał

nauczyciela uczniowie jednocześnie rzucają do kosza licząc sobie głośno ilość
zdobytych koszy. Zabawa kończy się po upływie 1 minuty . Wygrywa ten zespół.
który rzuci więcej koszy.

III. CZĘŚĆ GŁÓWNA
1. Uczniowie podzieleni na cztery zespoły rywalizują w ramach wyścigów rzędów:

- bieg z piłką trzymaną w dłoniach( brak kozłowania) slalom składający się z 5
palików,

- kozłowanie ręką prawą w ramach pętli,



- kozłowanie ręką lewą w ramach pętli,
- kozłowanie slalomem,
- kozłowanie slalomem ze szczególnym uwzględnieniem pracy ręki dalszej,
- kozłowanie jak wyżej dodatkowo rzut do kosza tak, aby piłka odbiła się od

deski,
- kozłowanie jak wyżej dodatkowo skuteczny – celny rzut do kosza do skutku.

Rywalizacja zespołowa nagradzana punktacją –za pierwsze miejsce 3 punkty, za drugie
miejsce 2 punkty, za trzecie miejsce 1 punkt. Punkty ulegają sumowaniu. Wygrywa zespół,
który zgromadzi największą ilość punktów.

IV. CZĘŚĆ KOŃCOWA.
1.Dzieci leżąc na brzuchach w parach toczą piłkę po parkiecie
2.W zwisie na drabinkach chwyt nogami piłki i rzut do partnera- zmiana
3.W marszu piłka trzymana miedzy rękoma:

- wznos piłki ku górze, jednoczesne wspięcie na palce i wdech,
- opust piłki w dół-wydech

       4. Zbiórka,  omówienie błędów i sukcesów, wystawienie ocen i pożegnanie.


