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WSTĘP  

 

     Szkolne wychowanie fizyczne nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb ruchowych 

dziecka, dlatego też bardzo często obserwuje się u uczniów chęć uczestnictwa w pozalekcyjnych 

zajęciach szkolnego koła sportowego. Uczniowie ci starają się doskonalić poznane w czasie 

lekcji umiejętności z różnych dyscyplin sportowych, są również i tacy, którzy swój wolny czas 

nie chcą spędzić przed telewizorem czy komputerem, a poświęcić go aktywności ruchowej, 

zregenerować siły fizyczne i psychiczne.  

 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

 

1. Rozwijanie zainteresowań sportowych. 

2. Czerpanie radości zadowolenia z uczestnictwa w zajęciach. 

3. Opanowanie i przestrzeganie podstawowych przepisów BHP w czasie organizacji i realizacji 

zajęć sportowych. 

4. Podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu poprzez wzmacnianie pozytywne ( 

zachęcanie, nagradzanie, docenianie wysiłku fizycznego i efektu). 

5. Wykształcanie potrzeby czynnego wypoczynku w formie indywidualnej. 

6. Wdrażanie do odpowiedzialności, samodzielności i samodyscypliny. 

7. Zrozumienie potrzeby dbania o własną sylwetkę, zdrowie i sprawność fizyczną. 

8. Kształtowanie umiejętności działania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących . 

9. Wytwarzanie umiejętności panowanie nad swoimi emocjami podczas gier i zabaw z 

elementami współzawodnictwa. 

10. Poznawanie i stosowanie nazewnictwa i słownictwa sportowego. 

11. Poznawanie przepisów gier i zabaw. 



12. Kształtowanie cech motorycznych: szybkości, zwinności, siły, wytrzymałości. 

13. Stosowanie nabytych wiadomości i umiejętności w czasie ćwiczeń, gier i zabaw. 

14. Wdrażanie uczniów do regularnego uprawiania ćwiczeń fizycznych.  

 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

a) Mini siatkówka: 

Postawa siatkarska i sposoby poruszania się po boisku 

Odbicie piłki sposobem oburącz górnym 

Odbicie piłki sposobem oburącz dolnym 

Zagrywka sposobem dolnym 

Zagrywka sposobem górnym 

Atakowanie piłki 

Zastawienie piłki 

Taktyka indywidualna 

Taktyka zespołowa 

b) Mini koszykówka:  

Postawa koszykarska i sposoby poruszania się po boisku 

Chwyty i podania piłki 

Kozłowanie piłki  

Zwody z piłką 

Zatrzymanie z piłką 

Obroty z piłką 

Rzuty do kosza z miejsca 

Rzuty do kosza z biegu 

Atak szybki 

Gra w obronie 

Taktyka zespołowa 

c) Mini piłka ręczna: 



Poruszanie się po boisku 

Chwyty i podania piłki 

Zwody ciałem 

Zwody piłką 

Prowadzenie piłki kozłowaniem 

Rzuty w wyskoku 

Rzuty z przeskokiem 

Atak szybki 

Atak pozycyjny 

Obrona indywidualna 

Taktyka gry w obronie 

Taktyka gry w ataku 

d) Mini piłka nożna: 

Prowadzenie piłki 

Uderzenia piłki 

Przyjęcia piłki 

Zwody 

Gra ciałem 

Odbieranie piłki przeciwnikowi 

Drybling 

 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW 

Zasady nauczania: 

świadomości i aktywności – uczeń musi znać cel swojej pracy, rozumieć zadania 
oraz brać aktywny udział w ich wykonywaniu, 

poglądowości – zasada ta realizowana jest poprzez pokaz i objaśnienie danego 
ruchu, 

systematyczności – ćwiczenia powinny być tak dobierane, aby odpowiadały 

aktualnym umiejętnościom technicznym i sprawności ruchowej ćwiczących, 

trwałości – polega na ciągłym powtarzaniu danego ruchu i przekształcenia go w 
nawyk, 



przystępności i indywidualizacji – dostosowanie programu do poziomu 
umiejętności ćwiczących. 

Metody nauczania: 

analityczna – polega na dzieleniu danego ćwiczenia na proste czynniki i nauczaniu 
go osobno, a następnie łączeniu ich w jedną całość, 

syntetyczna – jest to podstawowa metoda w nauczaniu techniki i polega na 
nauczaniu danego elementu w całości, 

kompleksowa – czyli kombinowana z dominacją jednej z metod. 

Formy nauczania: 

zabawowa – ma na celu uatrakcyjnienie nauczania nowego elementu, 

ścisła – ma na celu nauczenie, ugruntowanie i doskonalenie wykonywanego 
ćwiczenia, obejmuje ćwiczenia mające na celu nauczanie i doskonalenie techniki i 

taktyki, 

fragmentów gry – przez wprowadzenie przeciwnika stwarza warunki zbliżone do 
gry, 

gra uproszczona – nie egzekwujemy wszystkich przepisów, 

gra szkolna – założeniem jej jest doskonalenie wybranych elementów techniki i 

taktyki, 

gra właściwa – prowadzona jest według obowiązujących przepisów. 

Sposoby osiągania celów: 

prowadzić zajęcia tak, by zapewnić uczniom bezpieczeństwo, 

metody i formy zajęć dostosować do możliwości rozwojowych uczniów, 

motywować uczniów do większej pracy, 

stawiać przed uczniami różnorodne zadania, 

eksponować indywidualne możliwości i upodobania uczniów, 

realizować ćwiczenia mające wpływ na kształtowanie prawidłowej postawy, 

rozwijać i wyzwalać inwencję twórczą ucznia, 

przygotować uczniów do samokontroli i samooceny sprawności fizycznej, 

podczas zajęć zapewnić ćwiczącym atmosferę radości, 

powierzać uczniom różne funkcje i zadania, 

mobilizować uczniów do udziału w szkolnych zawodach sportowych. 

 



 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA PO ZREALIZOWANIU PROGRAMU  

 

Po realizacji programu uczeń: 

czyni postępy w rozwoju swoich cech motorycznych, 

identyfikuje się z sukcesami i porażkami zespołu, 

stosuje zasady fair play w czasie gier, 

zna podstawowe przepisy gier i zabaw, 

zna zasady bezpieczeństwa organizacji i uczestnictwa w różnorodnych grach i zabawach, 

jest świadomy potrzeby czynnego wypoczynku, 

podejmuje wyzwania związane z reprezentowaniem szkoły w zawodach zewnętrznych, 

wykazuje się stałą aktywnością fizyczną w czasie wolnym. 

 


