
Drodzy uczniowie 

 

 Prezentacja zawiera  materiały  do  lekcji  wychowania  fizycznego  w dniach 21 – 

28 maja 2020 roku .  Całość  składa się z 4 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 adresach e-mail. Pamiętajcie o bezpieczeństwie podczas 

ćwiczeń. Pozdrawiamy! 

 
 

 

Tematy lekcji: 

1. Doskonalenie kozłowania w piłce koszykowej. 
2. Doskonalenie rzutów do kosza. 
3. Doskonalenie uderzeń prostym podbiciem – piłka nożna. 
4. Rekcja relaksacji - jak odreagować stres? 

 

 

PRZED KAŻDĄ LEKCJĄ WYKONAJ ROZGRZEWKĘ! 

 

Wykonaj rozgrzewkę z prowizoryczną drabinką koordynacyjną: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Kkoi9UatWv8&feature=youtu.be 



 

 

 

 

TEMAT nr 1: Doskonalenie kozłowania w piłce koszykowej. 

Cele: 

A. Znasz ćwiczenia poprawiające koordynację ruchową. 
 

B. Umiesz wykonać ćwiczenia poprawiające technikę kozłowania. 
 

C. Potrafisz wymienić główne zasady gry w koszykówkę 
 
Nacobezu: (co uczniowie będą potrafili po lekcji): 
 

• Potrafi prawidłowo wykonać ćwiczenia wykorzystując piłkę. 
• Potrafi kozłować piłkę prawą i lewą ręką. 
• Potrafi dostosować zmianę ręki kozłującej do zmiany kierunku poruszania się. 

 
 

 



Przećwicz kozłowanie piłką koszykową lub inną dostępną w domu: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-e4DqR8-GQg 

 
 

 Zapamiętaj podstawowe przepisy gry piłki koszykowej:) 
 

 grają dwie 5 osobowe drużyny + 7 rezerwowych 

 mecz trwa 4x10 minut 

 za celne rzuty do kosza przeciwnika zdobywa się 1,2 lub 3 punkty 

 piłkę można kozłować, podawać, chwytać i rzucać 

 piłką można wykonać 1 krok bez kozłowania – wyjątek dwutakt(rzut z biegu) 

 po zakończeniu kozłowania piłkę należy podać lub rzucić do kosza 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-e4DqR8-GQg


 
 
TEMAT nr 2: Doskonalenie rzutów do kosza. 
 

Cele: 

A. Znasz ćwiczenia poprawiające koordynację ruchową 
B. Umiesz wykonać ćwiczenia poprawiające technikę rzutu 
C. Potrafisz wymienić główne zasady gry w koszykówkę 

 
Nacobezu: (co uczniowie będą potrafili po lekcji): 

• Uczeń potrafi prawidłowo wykonać ćwiczenia wykorzystując piłkę. 
• Potrafi rzucać piłkę prawą i lewą ręką do celu. 

 
 
Na dzisiejszej lekcji będziecie doskonalić rzuty i chwyty jednorącz i oburącz. Korzystając z 

pięknej pogody bądź aktywny na świeżym powietrzu. 

Do lekcji będzie Wam potrzebna piłka obojętnie jaka. Jeżeli nie macie piłki może być poduszka, 

kosz na śmieci, sznurek lub skakanka. 

 Ćwiczenie 1 

Pozycja wyjściowa: stań w postawie wyprostowanej skorygowanej: 

 podrzucaj piłkę oburącz do góry i złap – 10 razy 

 podrzuć piłkę oburącz do góry, zrób przysiad i złap piłkę – 10 razy 

 podrzuć piłkę oburącz do góry, zrób szybki obrót 360 i złap piłkę 

– 10 razy Wszystkie powyższe ćwiczenia wykonaj w biegu. 

 



 Ćwiczenie 2 

Pozycja wyjściowa: stań w postawie wyprostowanej skorygowanej: 

 podrzuć piłkę do góry jedną ręką i złap oburącz. Zrób ćw. prawą i lewą ręką po 8 razy 

 
 Ćwiczenie 3 

 rzuć piłkę jak najdalej przed siebie jedną ręką prawą, z miejsca gdzie piłka upadła rzuć 

piłkę lewą ręką. Powtórz ćwiczenie 6 razy prawą i lewą ręką 

 rzuć piłkę jak najdalej przed siebie oburącz z przed klatki piersiowej – 8 razy 

 rzuć piłkę oburącz za głowy przed siebie – 8 razy 

 trzymaj piłkę nad głową i rzuć oburącz za siebie jak najdalej – 8 razy 

 
 Ćwiczenie 4 

Gra „król rzutów” 

Weź kosz na śmieci. Jeśli nie masz kosza zrób koło ze skakanki lub liny. Wyznacz sobie trzy linie 

rzutów: 

• Pierwsza linia odległość od kosza 5 m za jeden punkt 

• Druga linia odległość od kosza 8 m za dwa punkty 

• trzecia linia odległość od kosza 12 m za trzy 

punkty 

  Zasady gry: 

• zaczynasz od pierwszej linii, wykonaj 6 rzutów dowolnym sposobem oburącz lub 

jednorącz , tak aby trafić do kosza. Za każdy celny rzut jest 1 punkt. Jeżeli nie trafisz do 

kosza masz 0 punktów. Sumujesz ilości zdobytych punktów w 6 rzutach i przechodzisz 

do drugiej linii. 

• Z drugiej linii wykonujecie 6 rzutów dowolnym sposobem oburącz lub jednorącz , tak 

aby trafić do kosza. Za każdy celny rzut jest 2 punkt. Jeżeli nie trafisz do kosza masz 0 

punktów. Sumujesz ilości zdobytych punktów w 6 rzutach i przechodzisz do trzeciej 

linii. 

• z trzeciej linii wykonujecie 6 rzutów dowolnym sposobem oburącz lub jednorącz , tak 

aby trafić do kosza. Za każdy celny rzut jest 3 punkt. Jeżeli nie trafisz do kosza masz 0 

punktów. 

 
 
Sumujesz ilości zdobytych punktów w 6 rzutach. Na koniec zsumuj wszystkie zdobyte punkty z 
każdej linii. Powtórz grę i popraw swój wynik. 
 



 
 Doskonal elementy techniki koszykarskiej w warunkach domowych: 

https://www.youtube.com/watch?v=7RQc5g3cXIY 

 
Do gry możesz zaprosić rodzica, opiekuna lub rodzeństwo i rywalizuj o zwycięstwo. 

 
Powodzenia! Bądźcie Aktywni! 
 
 

 
 

 
 

TEMAT nr 3: Doskonalenie strzałów prosty podbiciem. 

Cele: 

A. Znasz ćwiczenia rozgrzewające z piłką. 
B. Umiesz wykonać ćwiczenia poprawiające technikę strzału prostym podbiciem. 
C. Potrafisz żonglować piłkę nożną. 

 
Nacobezu: (co uczniowie będą potrafili po lekcji): 

• znam i stosuję z pomocą nauczycielazasób ćwiczeń i sposób wykonania rozgrzewki do 
piłki nożnej, 

• wiem którą częścią stopy odbić piłkę 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7RQc5g3cXIY


 

Wykonaj krótką rozgrzewkę z dowolną piłką- obejrzyj 

film :https://www.youtube.com/watch?v=Hk_sm4MVa

PY 

 
 

• Strzał prostym podbiciem jest stosowany przez zawodników podczas 

uderzeń z dalszej odległości. Charakteryzuje go duża siła uderzenia ale 

mniejsza precyzja. 

 

 
 

• Wykonaj ćwiczenia doskonalące technikę uderzenia prostym podbiciem(jeśli nie 

możesz otworzyć linku skopiuj go do przeglądarki) – film nr 2: 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=FyUWzouXRT4vAbU3busmx6DNphBxv6Gfjn00MT3tqP

gT5Agmpm 

• Doskonalenie żonglerki prawą i lewą nogą. 

 Obejrzyj film i spróbuj wykonać ćwiczenia żonglerki z dowolną piłką: 

 
https://youtu.be/QDNOgplgFmU 

https://www.youtube.com/watch?v=Hk_sm4MVaPY
https://www.youtube.com/watch?v=Hk_sm4MVaPY
https://ewf.h1.pl/student/?token=FyUWzouXRT4vAbU3busmx6DNphBxv6Gfjn00MT3tqPgT5Agmpm
https://ewf.h1.pl/student/?token=FyUWzouXRT4vAbU3busmx6DNphBxv6Gfjn00MT3tqPgT5Agmpm
https://ewf.h1.pl/student/?token=FyUWzouXRT4vAbU3busmx6DNphBxv6Gfjn00MT3tqPgT5Agmpm
https://youtu.be/QDNOgplgFmU


 
 
TEMAT nr 4: „Lekcja relaksacji” - jak odreagować stres? 
 

Cele: 

A. Znasz pojęcie relaksacja 
B. Umiesz wykonać poprawnie ćwiczenia 

 
 
 
Nacobezu: (co uczniowie będą potrafili po lekcji): 

• Potrafi zmniejszyć negatywne emocje 
• Potrafi prawidłowo wykonać ćwiczenia 

 
 

 
Ciekawostka: Co to jest relaksacja? 

 
        Relaksacja jest rozluźnieniem wewnętrznego napięcia, w wyniku, którego zmniejszają się 

nasze negatywne emocje, takie jak lęk, złość,  

gniew, zawiść. Możemy powiedzieć, że w wyniku rozluźnienia emocje 

transformują się w życzliwość, radość spokój. Relaksacja to wszelkie metody i sposoby 

uzyskiwania stanu fizycznego i psychicznego odprężenia, czyli tzw. stanu relaksu. 

     Treningi  i  ćwiczenia relaksacyjne służą wypracowaniu nawyków wprowadzania

 się w ten stan. W potocznym rozumieniu relaks jest określany jako rozluźnienie, 

odprężenie. 

 
Wykonajcie krótką rozgrzewkę: ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała, np. 

pajacyk, biegw miejscu, krążenia ramion, wymachy nóg. 

 
 

Część główna lekcji 

Wykonywane ćwiczenia powoli mają działanie relaksujące. 

Ćwiczenia te uelastyczniają całe ciało, rozciągają mięśnie, regulują oddech. Powtarzane 

codziennie uelastyczniają kręgosłup, stawy, wyszczuplają talię. 

,,Powitanie słońca”- to sekwencja 12 ćwiczeń połączona w jeden ruch, należy powtórzyć dwa 

razy (za pierwszym razem ,,prowadzi” noga prawa, potem lewa). 

1. stojąc prosto, stopy razem, dłonie złączone przed kl. piersiową, masa ciała rozłożona 

równo na obie stopy, wydech, 

2. wdech, prostowanie rąk w górę, wyciągnięcie się do góry i skłon w tył, wypychając biodra 



do przodu, nogi proste, szyja rozluźniona, 

3. wydech, skłon do przodu, dłonie na podłodze, palce dłoni na jednej linii z palcami stóp 

(można ugiąć nieznacznie kolana), 

4. wdech, prawa noga do tyłu do wykroku, kolano oparte na podłodze, wygiąć tułów do 

tyłu, patrzeć w górę, podbródek skierowany ku górze, 

5. wstrzymać oddech, lewa noga do tyłu, cała masa ciała na dłoniach i palcach stóp, głowa i 

ciało w jednej linii, patrzeć na podłogę w miejsce między dłońmi, 

6. wydech, kolana, kl. piersiowa i czoło do podłogi, biodra pozostają w górze, palce nóg na 
podłodze, 

7. wdech, opuścić biodra na podłogę, obciągnąć palce stóp, wygiąć tułów do tyłu, nogi 

razem, ramiona w dół oparte na dłoniach, podbródek w górę, 

8. wydech, biodra w górę, oprzeć się na stopach, rozciągnąć na kształt odwróconej 

litery ,,V”, pięty położyć na podłodze pochylić głowę w dół, ramiona wyprostować, 

9. wdech, prawą nogę wysunąć do przodu do wykroku, kolano lewej nogi oparte na 

podłodze, postawić stopę między dłońmi, 

10. wydech, obie nogi razem, skłon tułowia w przód, dłonie na podłodze, (kolana mogą być 

trochę ugięte), 

11. wdech, wyprostowane ramiona uniesione w górę w tył, wygięcie od pasa w tył, 

12. wydech, powrót do pozycji wyjściowej, ramiona opuszczone w dół. 

Od pozycji 3 do 10 należy starać się trzymać dłonie w jednym miejscu i skoordynować ruch z 

oddechem. 

 
 
Powodzenia! Bądźcie aktywni i zrelaksowani! 
 

 

 
 
 
 

 


