
 
KONSPEKT LEKCJI Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 
Temat: Małe gry w mini piłkę siatkową 1x1, 2x2. 

 
Nauczyciel: Urszula Kacprzak 
 
Data: 20.11.2013r. 
Klasa: V 
Liczba ćwiczących: 12  
Czas trwania: 45‘     
Miejsce: sala gimnastyczna 
 
Przybory:, 6 szarf czerwonych, 6 szarf niebieskich, 6 szarf żółtych 
 
Cele operacyjne lekcji w kategorii wiadomości i umiejętności: 
Motoryczność: Uczeń rozwija swoją siłę i wytrzymałość 
Umiejętności: uczeń potrafi odbijać piłkę oburącz sposobem górnym i dolnym oraz wykonać 
zagrywkę sposobem dolnym nad siatką 
Wiadomości: Uczeń przypomina co to jest tolerancja, zasada „fair play”; kiedy jest stosowana 
w sporcie, a kiedy możemy ją zastosować na lekcji WF; po lekcji uczeń będzie wiedział co to 
jest paraolimpiada. 
 
Cele wychowawcze: 
- dbałość o harmonijny rozwój organizmu, 
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie, 
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i współćwiczącego. 
Typ lekcji: 
- lekcja doskonaląca 
Metody nauczania: 
- metoda zabawowa klasyczna; 
- metoda zadaniowa; 
- metoda bezpośredniej celowości ruchu. 
 
TOK LEKCYJNY NAZWA I OPIS ĆWICZENIA CZAS UWAGI ORGANIZACYJNO – 

METODYCZNE  
A/  
CZ. WSTĘPNA 
 
 
 
 
 
 

 Zbiórka, powitanie, sprawdzenie 
obecności i stroju wśród ćwiczących, 
podanie tematu lekcji. 

6’ W szeregu. Zgłoszenie i  sprawdzenie 
stanu zdrowia u uczniów, 
usprawiedliwienie osób 
nieprzygotowanych do zajęć.  
 

xxxxxxxxxx 
   N 

 
N informuje uczniów o tematyce 
dzisiejszej lekcji. Podkreśla, że każdy 
z nas ma różną sprawność fizyczną, 
inne predyspozycje do uprawiania 
różnych sportów. Krótko 
dyskutujemy o tym, co uczniowie 
sprawniejsi mogą zrobić, by ułatwić 
ćwiczenia tym słabszym, jak im 
pomóc. 
Wnioski z dyskusji wykorzystamy na 



zajęciach. 
 

1) zabawa 
ożywiająca 

„Berek przyjaciel“ 4’ W rozsypce. 4 grupy, oznaczone 
szarfami. 

Nauczyciel wyznacza jednego 
berka. Berek zdejmuje szarfę i 
trzyma ją w ręku / każdy berek 
wykonuje to samo /. Zabawa 
trwa. Dzieci mogą obronić się 
przed berkiem chwytając się za 
ręce w parach. Para jednak musi 
posiadać szarfę tego samego 
koloru. 
Nie należy dopuszczać do 
dłuższego niż 1-3 sekundy 
trzymania się za ręce. 
Jeżeli któryś z goniących nie daje 
sobie rady, należy zmienić berka. 

 
2) ćw. kształtujące 
wolne 

W szeregu 
- naprzemienne krążenie RR w  
przód, powrót  naprzemienne 
krążenie RR wtył 
- skip A, powrót skip C 
- na czworakach, powrót w biegu 
- rozgrzewanie nadgarstków w  
biegu, powrót bieg tyłem 
- raczki, powrót bieg przodem 

 
- 10 x pajacyków 
- 10 x przysiadów 
- 10 x skłonów T w przód 
- 10 skłonów T do prawej i lewej 
                                             NN 
- rozciągamy mm ramion i 
przedramion 
 

 
 
 
 

6’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Uczniowie, ustawieni w szeregu 
wykonują ćwiczenia do drabinek i z 
powrotem. 
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B/ 
CZ. GŁÓWNA 
  
1) ćwiczenia 
doskonalące odbicia 
 
 
 
 
2) ćwiczenia 
doskonalące 
zagrywkę 
 
 
3) ćwiczenia 
doskonalące odbicia 
 
 

 
 
W rozsypce: 
- 10 odbić sposobem oburącz górnym 
- 10 odbić sposobem oburącz górnym o 
ścianę 
- 10 odbić sposobem oburącz dolnym 
 
 
W szeregu: 
- zagrywka sposobem dolnym nad siatką 
zza linii końcowej boiska. 
 
 
W parach: 
- odbicia dowolnym sposobem nad 
siatką 
 

 
 

6’ 

 
 
Uczniowie biorą piłki i doskonalą 
poszczególne elementy pod okiem N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uczniowie dobierają się w pary w 
taki sposób, aby uczniowie lepsi 
dobrali się ze słabszymi. N podkreśla, 
że nie należy naśmiewać się z 



uczniów słabiej ćwiczących, ale 
należy im pomóc w wykonaniu 
ćwiczeń, poprawiać ich błędy (z 
pomocą N). 

4) mini gry Gra w mini siatkówkę, 
- gra 1 x1 
-  gra 2x2 

17’  Podczas gry na punkty uczniowie 
dobierają się w dowolne pary lub 
czwórki, ale N czuwa aby poziom 
umiejętności gry u uczniów był 
zbliżony. 

C/ CZ. KOŃCOWA 
1) ćwiczenia 
oddechowe 

 
Zabawa „minutka” 

 
 

1’ 

W rozsypce. 
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2) ćw. organizacyjno 
- porządkowe 

Zbiórka, omówienie lekcji, pożegnanie 5’ xxxxxxxxxxxxxx 
N 

W siadzie skrzyżnym. Rozmawiamy 
z uczniami, czy podobała im się taka 
lekcja, pytamy się czy jest jeszcze 
jakiś sposób, aby pomagać sobie w 
nauce gier zespołowych? Np. po 
lekcjach na podwórku, na 
dodatkowych zajęciach sportowych, 
podczas przerw. 
 

 
 
 
 
 
 
 


