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CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU 
 
 
 
                   Jestem nauczycielem wychowania fizycznego od 10 lat. Od 1997 roku pracuję  
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Głogowie i od tego też czasu objąłem prowadzenie sekcji 
piłki siatkowej dziewcząt i chłopców. Moje doświadczenia pozwoliły mi napisać autorski 
program zajęć sportowo-rekreacyjnych z piłki siatkowej. Program został opracowany z myślą 
o uczniach chcących wzbogacić swoje umiejętności z piłki siatkowej a także czynnie spędzać 
czas wolny.  
W sekcjach dziewcząt i chłopców nie ma zawodników o wysokim wyszkoleniu technicznym, 
dlatego zakres nauczanych i doskonalonych treści nie jest wysoce zaawansowany, ale 
pozwala na ciągłe podnoszenie swoich umiejętności.  
Opracowany program może być stosowany zarówno w grupie dziewcząt jak i chłopców. 
Muszą być jednak spełnione pewne warunki, np.: obciążenia treningowe oraz stopień 
zaawansowania niektórych ćwiczeń technicznych musi być dostosowane do płci. 
Cele zawarte w programie wyrabiają w uczniach nawyki pro-zdrowotne, wzbogacają ich 
wiedzę z zakresu kultury fizycznej a także kształtują oczekiwane postawy moralne, społeczne 
oraz cechy charakteru.  
Na zajęcia treningowe przewidziane są po dwie jednostki lekcyjne w tygodniu dla każdej  
z grup. Systematyczny udział w zajęciach umożliwia uczniom uczestnictwo w turniejach  
i sparingach. Liczebność w sekcjach wynosi od 14 do 18 osób.  
 
 
 
Baza szkoły : 
 
- asfaltowe boisko do piłki ręcznej 
- sala gimnastyczna 
- siłownia 
- wyposażenie w sprzęt sportowy jest zadowalające. 
 
 
 
 
 



ZADANIA SZKOŁY  
 
 
 
1.   Umożliwienie uczniom uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych. 
2.   Umożliwienie uczniom aktywnego uczestnictwa w imprezach sportowych.  
3.   Udostępnienie bazy materialnej w celu organizacji zajęć i imprez sportowych. 
4.   Utrwalanie postaw pro-zdrowotnych poprzez zachęcanie uczniów do samodzielnego,   
      świadomego i  systematycznego uczestnictwa w różnych formach aktywności fizycznej. 
 
 
 
 
CELE OGÓLNE 
 
 
 
1.  Harmonijny rozwój organizmu poprzez odpowiedni dobór środków kształtujących  
     funkcjonowanie układów: ruchowego, oddechowego, krwionośnego i nerwowego. 
2.  Wdrażanie do świadomego uczestnictwa w kulturze fizycznej w dorosłym życiu. 
3.  Kształtowanie umiejętności ruchowych przydatnych w aktywności zdrowotnej, utylitarnej,  
     rekreacyjnej i sportowej. 
4.  Przekazywanie wiadomości związanych z funkcjonowaniem organizmu, kształtowaniem 
     sprawności oraz bezpieczną organizacją zajęć ruchowych indywidualnie i w grupie. 
5.  Działania wychowawcze mające na celu kształtowanie osobowości i postaw moralnych  
6.  Przygotowywanie młodzieży do międzyszkolnych zawodów z piłki siatkowej. 
 
 
 
 
CELE SZCZEGÓŁOWE 
 
 
 
1. Przekaz wiadomości 
 
 
 
   - bezpieczeństwo w czasie zajęć  
   - higiena osobista przed i po zajęciach 
   - organizacja miejsca zajęć (sprawdzenie sprawności urządzeń i sprzętu) 
   - zapoznanie z przepisami i zasadami sędziowania  
   - kultura uczestnictwa w zajęciach oraz podczas zawodów sportowych 
   - asekuracja i samoochrona oraz odpowiedzialność za zdrowie własne i innych 
   - udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej 
   - znajomość funkcjonowania organizmu – adaptacja do wysiłku, regeneracja sił 
   - zasady prawidłowego odżywiania oraz suplementy w sporcie 
   - odnowa biologiczna. 
 
 



2. Działania wychowawcze 
 
 
 
   - kształtowanie wolicjonalnych cech charakteru: wytrwałość, systematyczność, dokładność, 
odporność na zmęczenie, odporność na stres, zdecydowanie 
   - kształtowanie postaw moralnych i społecznych: współdziałanie w zespole, umiejętność 
zachowania się w sytuacji zwycięstwa i porażki, przestrzeganie poszanowania mienia 
społecznego, samodyscyplina na zajęciach i zawodach sportowych, odpowiedzialność za 
zdrowie własne i innych 
   - kształtowanie nawyków higienicznych związanych z aktywnością ruchową: zmienny strój 
sportowy, higiena osobista, rozwijanie wrażliwości na stany zagrożeń współczesnej 
cywilizacji – narkomanii, alkoholizmu, chorób cywilizacyjnych 
   - kształtowanie motywacji do uczestnictwa w różnych formach ruchu podczas edukacji 
szkolnej i w dalszym dorosłym życiu: uświadamianie zmian zachodzących w organizmie przy 
braku ruchu oraz pod wpływem zwiększonej aktywności ruchowej, uświadomienie znaczenia 
dla zdrowia spędzania wolnego czasu na sportowo. 
 
 
 
 
3. Kształtowanie sprawności morfo-funkcjonalnej  
 
 
 
   - zapoznanie z zasadami działania i rozwijania poszczególnych grup mięśniowych  
   - opanowanie umiejętności przygotowania organizmu do wysiłku  
   - uświadamianie zmian zachodzących w organizmie pod wpływem zwiększonej aktywności 
ruchowej: większa odporność na choroby i na działanie substancji chemicznych, pożądane 
zmiany w układach (somatycznym, krążeniowym, oddechowym, nerwowym) 
   - określanie wielkości wykonywanej pracy na podstawie ilości uderzeń tętna. 
 
 
 
4. Kształtowanie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej 
 
 
 
   - kształtowanie motoryczności 
   - dokonywanie pomiarów sprawności motorycznej (samokontrola i samoocena – 
porównywanie wyników) 
   - kształtowanie umiejętności doboru zadań ruchowych dla kształtowania siły 
poszczególnych części ciała. 
    
 
 
 
 
 
 



5. Kształtowanie umiejętności 
 
 
 
   - opanowanie umiejętności ruchowych stosowanych podczas zajęć pozalekcyjnych  
   - umiejętność zastosowania poznanych czynności ruchowych podczas zawodów sportowych  
i dla celów rekreacyjnych 
   - stosowanie poprawnej terminologii poznanych ćwiczeń i sytuacji 
   - umiejętność dokonywania samokontroli i samooceny wykonywanych ćwiczeń pod 
względem ich poprawności oraz skuteczności  
 
 
 
 
 
SZCZEGÓŁOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA 
 
 
 
 
Przygotowanie techniczne 
 
 
1. Postawa i poruszanie się po boisku 
 
   - postawa siatkarska  
   - krok odstawno-dostawny 
   - krok skrzyżny 
   - doskok 
 
 
2. Odbicia piłki sposobem górnym 
 
   - odbicia nad sobą w pozycji siedzącej, w marszu, w biegu 
   - odbicia na wprost na różne odległości i wysokości 
   - podania pod różnym kątem względem kierunku przyjęcia piłki 
   - odbicia w pozycjach o zachwianej równowadze 
   - wystawienie piłki w różnych ustawieniach 
 
 
3. Odbicia piłki sposobem dolnym 
 
   - odbicia na wprost na różne odległości i wysokości 
   - podania pod różnym kątem względem kierunku przyjęcia piłki 
   - odbicia piłki w ułożeniu bocznym ramion 
   - odbicia w pozycjach o zachwianej równowadze 
   - odbiór z zagrywki  
   - odbicia sytuacyjne jednorącz 
 
 



4. Zagrywka tenisowa (bezrotacyjna oraz z nadaniem piłce rotacji podczas lotu) 
 
   - prawidłowa pozycja ciała 
   - ustawienie i ruch ręki podczas uderzenia 
   - zagrywanie na określone kierunki i odległości 
 
 
5. Atakowanie 
 
   a) zbicie piłki 
       - praca zamachowa ramienia i ułożenia dłoni z uderzeniem piłki stojąc i po wyskoku  
       z  miejsca 
       - zbicie piłki podrzuconej lub wystawionej po rozbiegu i wyskoku 
       - doskonalenie zbicia z różnych stref pola ataku  
       - zbicie piłki z wystawy o różnej wysokości i szybkości toru lotu 
 
   b) plasowanie  
   c) kiwnięcie 
 
 
6. Blok (blok pojedynczy i podwójny) 
 
   - ćwiczenia techniki bloku  - bez piłki 
   - blokowanie piłki zbijanej przez przeciwnika 
    
 
 
 
Przygotowanie taktyczne  
 
 
 
   - działanie zawodnika rozgrywającego 
   - asekuracja ataku 
   - organizacja ataku po przyjęciu zagrywki 
   - ustawienie podczas własnej zagrywki  
   - asekuracja bloku 
   - obrona przeciw atakowi w trzecim uderzeniu 
 
 
 
 
OSIĄGNIĘCIA 
 
Osiągnięcia ucznia po zrealizowaniu programu: 
 
 
   - umiejętność sędziowania gry w piłkę siatkową 
   - znajomość podstawowych przepisów gry  
   - znajomość sygnalizacji sędziowskiej 



   - przestrzeganie zasad higieny przed i po zajęciach  
   - przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć 
   - znajomość podstawowych sposobów udzielania pierwszej pomocy 
   - umiejętność współdziałania w zespole  
   - umiejętność przygotowania organizmu do wysiłku fizycznego, niezależnie od rodzaju 
   zajęć ruchowych 
   - przyswojenie nauczanych treści kształcenia z zakresu techniki i taktyki  
   - samokontrola i samoocena pomiarów sprawności motorycznej  
   - umiejętność samooceny na tle grupy 
 
 
 
 
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW 
 
 
 
 
 a) Zasady nauczania 
 
      - świadomości i aktywności  
      - wszechstronności 
      - poglądowości 
      - systematyczności 
      - stopniowania trudności 
      - indywidualizacji 
      - utrwalania 
      - specjalizacji 
 
 
b) Metody nauczania 
 
      - syntetyczna 
      - analityczna 
      - mieszana 
 
 
c) Metody przekazywania wiadomości 
 
      - pokaz 
      - opowiadanie 
      - dyskusja 
      - pogadanka 

- wykorzystanie multimediów   
 

 
d) Formy prowadzenia zajęć 
 
      - zabawowa 
      - ścisła 



      - fragmentów gry 
      - nauczanie przez grę (forma gry: gra uproszczona, gra szkolna, gra właściwa) 
 
 
 
OCENA I KONTROLA 
 
 
 
   - testy z zakresu sprawności ogólnej 
   - systematyczność uczęszczania na zajęcia 
   - zawody sportowe 
 
 
 
 
EWALUACJA 
 
 
 
Ewaluacja na zajęciach pozalekcyjnych opierać się będzie na: 
 
   - testach sprawnościowych i ich analizie 
   - obserwacji umiejętności sędziowania i interpretacji przepisów przez uczniów 
   - obserwacji postępów umiejętności technicznych 
   - analizie dokonań i osiągnięć uczniów 
   -ankieta dla uczniów 
 
Sądzę, iż powyższe obserwacje pozwolą na podniesienie jakości i atrakcyjności moich działań 
w czasie zajęć a przede wszystkim przyniosą wiele satysfakcji uczniom z Zespołu Szkół 
Ekonomicznych w Głogowie. 
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