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Realizacja podstawy programowej: kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, 
II etap edukacyjny – klasy IV-VIII [Rozp.MEN z dnia 14.02.2017 ws 
podst.programowej …..] 
Temat:  Radosna siatkówka – zabawy z piłkami. Poznajemy „pierwsze kroki” w piłce siatkowej.   
Powiązanie z wcześniejszą wiedzą: Informacja zwrotna od uczennic na temat ostatnich sukcesów 
polskich siatkarzy. 
 

Cele lekcji: 
A-podnoszenie poziomu sprawności ogólnej uczennic, wyrabianie prawidłowej postawy 
siatkarskiej, 
B- właściwe ułożenie dłoni do rzutu górnego piłki, 
C-zaszczepienie w dzieciach aktywizacji ruchowej na bazie ostatnich sukcesów polskiej siatkówki. 
 
Wychowawczy: Kształtowanie współdziałania z drugą osobą i w zespole, nauka samokontroli 
wykonywanych ćwiczeń, respektowanie zasady fair play. 
 
Cele sformułowane w języku ucznia: Nauczę  się  klękać i stawać poprawnie w postawie 
siatkarskiej, będę umiała prawidłowo ułożyć dłonie do rzutu piłki górą.  
 
 

Pytanie kluczowe: Czy aktywny ruch jest nam potrzebny w życiu codziennym? 
 

NaCoBeZU   (co uczniowie będą potrafili po lekcji): Uczeń będzie umiał prawidłowo ułożyć ręce  
w tzw.  koszyczek siatkarski. Uczeń będzie potrafił wykonać prawidłową postawę siatkarską. 

Metody: naśladowcza, zabawowa, zadaniowa-ścisła, edukacji wyprzedzającej 
Formy: frontalna w parach oraz grupie 
Pomoce dydaktyczne: piłki, talerzyki, paliki 

Przebieg lekcji: 
1.Czynności organizacyjne 
-powitanie 
-sprawdzenie obecności 
-podanie tematu lekcji 

2.Realizacja tematu: 
-przedłożenie uczniom celów lekcji i NaCoBeZU 
3. Część wstępna – Nastawienie uczennic do aktywnego udziału w lekcji. 
a) Omówienie informacji przyswojonych przez uczennice w domu, na temat ostatnich sukcesów 
polskich siatkarzy – zadane im na ostatniej lekcji. (kształtowanie kompetencji naukowo-
technicznych (przyrodniczych) – poprzez wiedzę w jakich państwach odbywały się ostatnie MŚ                    
w siatkówce, jakie Państwo wygrało ostatni turniej rangi MŚ i z jakimi krajami graniczy, 
kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich – znajomość jak należy się zachować                       
w czasie odśpiewania hymnu państwowego, kształtowanie umiejętności uczenia się – 
samodzielne dotarcie do informacji zasobów Internetu,  przetworzenie i przyswojenie ich) 
b) Zabawa ożywiająca „Berek – dotknij piłki”:  
Jeden z ćwiczących jest berkiem, którego zadaniem jest dotknięcie piłki. Ćwiczący podają piłkę 
pomiędzy sobą, mogą podawać piłkę i poruszać się w wyznaczonym polu gry. (kształtowanie 
kompetencji matematycznych – znalezienie zaznaczonego pola gry i porównanie do figury 



geometrycznej) 
c) Rozgrzewka, psychomotoryka w miejscu: 
Uczennice w kole wykonują ćwiczenia rozciągające na poszczególne partie ciała.(kształtowanie 
umiejętności matematycznych – wykonywanie poszczególnych ćwiczeń z akcentem                                     
na odwzorowanie kątów, figur geometrycznych np. siady wykroczno-zakroczny, rozkroczny, 
ustawienie w kole, itp.) 
4. Część główna – Nauka prawidłowego ułożenia rąk do rzutu górnego piłki i właściwej postawy 
siatkarskiej. 
a)Ściskanie piłki przed klatką piersiową: 
Ćwiczący ustawieni w rozsypce – każdy z piłką trzymaną oburącz przed klatką piersiową, łokcie    
w bok. Mocne ugniatanie piłki dłońmi naciskając ją na zewnątrz i do wewnątrz. 
b)Toczenie piłki w leżeniu przodem: 
Uczennice leżą przodem w dwójkach naprzeciwko siebie. Toczą i chwytają piłkę sposobem 
górnym. (kształtowanie umiejętności uczenia się – wzajemna ocena postępów wykonywanych 
ćwiczeń przez współćwiczących) 
c)Zabawa „Piłki do domu”: 
Ćwiczący ustawieni dowolnie na boisku, na środku kosz wypełniony piłkami. Jeden z nich wyrzuca 
piłki z kosza w górę i na boisko. Zadaniem pozostałych jest niedopuszczenie do opróżnienia kosza 
– ćwiczący mogą tylko wkładać piłki do kosza, nie mogą piłek podawać i rzucać ich w kierunku 
kosza. (kształtowanie umiejętności porozumiewania się w języku obcym – tłumaczenie 
słownictwa z języka polskiego na język angielski: zespół – team, czysta gra – fair play) 
d)Wyścig do własnego podrzutu podaniem: 
Uczennice ustawione w szeregu na linii końcowej boiska. Na sygnał każda rzuca swoją piłkę            
w górę, w przód i chwyta w wyskoku, przesuwając się jak najdalej do przodu. Jeśli nie złapie piłki, 
zostaje na poprzednim miejscu. Wygrywa ta, która pierwsza osiągnie przeciwna linię końcową. 
e)Wyścig do piłki: 
Ćwiczący w dwóch rzędach siedzą w siadzie skrzyżnym. Przed rzędami leży piłka siatkowa. 
Pierwszy ćwiczący w każdym rzędzie w postawie siatkarskiej – na sygnał biegnie w kierunku piłki, 
dotyka ją oburącz i biegnie na koniec swojego rzędu. (kształtowanie umiejętności 
matematycznych – umiejętność samodzielnego liczenia punktów przez rywalizujące zespoły) 
f)Wyścig z podaniem piłki do kapitana: 
Dzieci ustawione w dwóch rzędach. Na sygnał pierwsze dziecko w każdym rzędzie biegnie                     
w kierunku kapitana, przekazuje mu piłkę i biegnie na koniec swojego rzędu. Następne dziecko                        
z każdego rzędu biegnie w kierunku kapitana, chwyta piłkę i podaje ją kolejnemu ćwiczącemu                        
w rzędzie. Wygrywa rząd, który szybciej wykona zadanie. (kształtowanie umiejętności 
matematycznych – umiejętność samodzielnego liczenia punktów przez rywalizujące zespoły) 
Część końcowa – uspokojenie fizjologiczne organizmu 
Podania piłki w kole w siadzie skrzyżnym: 
Ćwiczący siedzą w siadzie skrzyżnym na obwodzie koła i rzucają lub kulają do siebie piłkę.                            
(przez całą lekcję: kształtowanie umiejętności porozumiewania się w języku ojczystym – poprzez 
komunikowanie się, słuchanie ze zrozumieniem, poszerzanie zasobu słownictwa przydatnego                  
w codziennym komunikowaniu się, kształtowanie umiejętności uczenia się – poprzez 
wzmacnianie, motywowanie i uświadamianie wartości edukacji) 
5.Podsumowanie: 
Siedząc w kole uczennice w luźnej rozmowie z nauczycielem, informują czego się nauczyły                            
na dzisiejszej lekcji. Potwierdzają gestami, jaki poziom wykonywanych ćwiczeń osiągnęły (kciuk                 
w górę - są z siebie zadowolone). W dyskusji z prowadzącym odpowiadają sobie na pytanie, czy 
aktywny ruch jest im potrzebny na co dzień. Nauczyciel udziela pochwał za zaangażowanie                            
i pracę na zajęciach. (kształtowanie umiejętności porozumiewania się w języku ojczystym – 
znajomość prawidłowej pisowni państw, wdrażanie własnych przemyśleń, doświadczeń, 
kształtowanie umiejętności naukowo-technicznych – znajomość kierunków geograficznych, 
kształtowanie umiejętności uczenia się – identyfikowanie swoich mocnych i słabych stron, 
dzielenie się nabytą wiedzą i umiejętnościami, świadomość w jaki sposób można sobie zapewnić 
optymalny poziom zdrowia fizycznego i psychicznego poprzez właściwy styl życia) 
 



Praca domowa:  --------  
 

 


