
 

Drodzy uczniowie 

 
Prezentacja zawiera materiały do lekcji  wychowania  fizycznego  w 

dniach 22  – 26 czerwca 2020 roku . Całość składa się z 3 tematów lekcje 

wychowania fizycznego . W dniu, w którym macie w planie lekcję wychowania 

fizycznego należy  otworzyć  materiały dotyczące jednej z lekcji. W przypadku 

jakichkolwiek pytań jesteśmy dostępni na podanych wcześniej adresie e-mail. 

Pamiętajcie o bezpieczeństwie podczas  ćwiczeń. Pozdrawiam! 

 

 

Tematy lekcji: 

1. Przypomnienie techniki rzutu do kosza. 

2. Doskonalenie kozłowania w piłce koszykowej. 

3. Poprawiamy koordynację ruchową. 

 

 

 

Temat 1 : Przypomnienie techniki rzutu do kosza 

 

            Cele lekcji : znam technikę poprawnego rzutu do kosza. 

                                   umiem wykorzystać w czasie gry.  

 

 

           Zadania dla uczniów:  

1. Wykonaj rozgrzewkę : 

 

                        Bieg w miejscu przez 30s, podnoszenie nóg zgiętych w kolanach  

                        i dotknięcie łokciem  do kolana 10 razy, skłony tułowia z pogłębieniem  

                        10 razy, krążenie ramion w przód i w tył po 10 razy, 10 przysiadów,      

                        krążenie tułowia w prawą i lewą stronę 10 razy.  

 

                   2.  Obejrzyj film na You Tube przypominający technikę rzutu do kosza. 



                          https://www.youtube.com/watch?v=p0dT-GXCPH8 

 

                        Wykonaj w miarę możliwości ćwiczenia, obejrzyj film 

                         https://www.youtube.com/watch?v=neh0bUCOOrU 

3. Zwróć uwagę na poprawność wykonania ćwiczeń i na 

bezpieczeństwo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p0dT-GXCPH8
https://www.youtube.com/watch?v=neh0bUCOOrU


Temat 2: Doskonalenie kozłowania w piłce koszykowej.  

             

                      Cele lekcji: 

   doskonali kozłowanie prawą i lewą ręką ze zmianą kierunku 

 doskonali kozłowanie w postawie wysokiej i niskiej 

 wykorzystuje poznane elementy podczas gry 

 doskonali poszczególne cechy motoryczne 

Zadania dla ucznia:  

                     -   o ile to możliwe znajdujesz  miejsce do ćwiczeń 

                     - rozgrzewasz organizm 

                     - wykonujesz bieg z krążeniem ramion w przód w tył, bieg tyłem                                       

                     - stosujesz krok odstawno dostawny, skrzyżny 

                     - podskoki naprzemianstronne 

                     - w staniu skłony, skrętoskłony,  

                     - doskonalisz zwinność, skoczność, orientację przestrzenną  

                       i koordynację ruchową 

                     - wzmacniasz siłę mięśni obręczy barko 

                    Przykłady ćwiczeń z piłką: 

1.Kozłowanie w miejscu do przysiadu, siadu ze zmianą ręki 

2.Kozłowanie z obrotem w prawo, lewo, dookoła własnej osi 

3.Kozłowanei z przekładaniem piłki pod nogami 

4.Kozłowanie w prawo i lewo ze zmianą ręki 

5.Kozłowanie prawą i lewą ręką ze zmianą tempa i kierunku 

6.Kończenie kozłowania rzutem do kosza o ile jest taka możliwość 

7.Możesz zapoznać się z filmem: 

https://www.youtube.com/watch?v=Qy1lb6FPAog 

 

Zwróć  uwagę: 

1.Czy potrafisz kozłować piłkę prawą i lewą ręką bez patrzenia w dół ? 

2.Czy potrafisz kozłować piłkę w postawie wysokiej i niskiej ? 

3.Czy będziesz umiał zastosować poznane elementy w praktyce ? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qy1lb6FPAog


Temat 3:   Poprawiamy koordynację ruchową. 

Cele: 

A. Ćwiczę zdolność wykonywania złożonych ruchów  

B. Poznaję ćwiczenia poprawiające moją sprawność  

C. Uczę się wykorzystać drabinkę koordynacyjną 

Nacobezu ( co uczeń będzie potrafił po lekcji ) 

1. Potrafię wykonać trudne ćwiczenia w szybkim tempie 

2. Znam ćwiczenia poprawiające koordynację ruchową 

3. Potrafię wykonać drabinkę koordynacyjną w warunkach domowych  

 

Uwaga:- przygotuj miejsce do ćwiczeń 1,5 x 3-4m 

               - ułóż na podłodze drabinkę ze skarpetek w odstępie30cm x 30 (min 7 okienek)  

               - zmień strój na sportowy 

Oglądaj film i ćwicz ( rozgrzewka i ćwiczenia właściwe )  

https://www.youtube.com/watch?v=sOgBQfz1Wmg&t=657s 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sOgBQfz1Wmg&t=657s

