
Lekcja wychowania fizycznego w klasie IV 

 

TEMAT LEKCJI: Doskonalenie techniki odbicia piłki sposobem górnym – gra 

w rzucankę siatkarską. 

Miejsce: sala gimnastyczna. 

Liczba dwiczących: 14 uczniów. 

Metody: zabawowa, naśladowcze zadaniowa ścisła, bezpośredniej celowości 

ruchu. 

Formy lekcji: indywidualna, zespołowa frontalna. 

Przybory: piłki do siatkówki, siatka, kosze do gry w koszykówkę, szarfy. 

Prowadzący: Radosław Rękawiecki 

Cel główny: doskonalenie techniki indywidualnej odbid piłki sposobem górnym. 

Cele operacyjne: 

 sprawnośd motoryczna – uczeo poznaje dwiczenia pozwalające na 
rozwijanie szybkości reakcji, koordynacji wzrokowo – ruchowej, orientacji 
przestrzennej, 

 umiejętności – uczeo potrafi odbijad piłkę siatkową sposobem oburącz 
górnym w postawie wysokiej oraz niskiej, potrafi współpracowad 
z partnerem, 

 wiadomości – uczeo wie jak wygląda prawidłowa postawa podczas 
odbid piłki sposobem oburącz górnym, uczeo zna podstawowe przepisy, 
zasady gry w mini siatkówkę i rzucankę siatkową, przestrzega zasady fair 
play, 

 aspekty wychowawcze – uczeo potrafi współpracowad w grupie, ze 
współdwiczącym, dba o bezpieczeostwo swoje i kolegów przestrzega 
reguły i zasady, bierze odpowiedzialnośd za swoje postępowanie podczas 
rywalizacji drużynowej, 

 uczeo dokonuje samooceny swoich umiejętności koordynacyjnych, 
   umie obiektywnie ocenid kolegę. 

 

 

 

 



 

Przebieg lekcji Nazwa i opis ćwiczenia Uwagi organizacyjne 

 

Część wstępna 

Organizacja lekcji Powitanie zespołu klasowego, 

sprawdzenie przygotowania klasy, 

przedstawienie celów lekcji, 

sprawdzenie znajomości celów. 

Ustawienie w 

dwuszeregu. 

 

 

 

Zabawa ożywiająca 

                 ,, Złap ogonek ’’  

Każdy z zawodników ma zaczepioną i 

zwisającą szarfę z tyłu. Zadaniem każdego 

zawodnika jest zdobycie jak najwięcej 

szarf. Uczniowie poruszają się w biegu w 

różnych kierunkach, tak samo jak przy 

zabawie w berka. Wygrywa ten  kto 

zdobędzie najwięcej szarf. 

 

 

Ustawienie w rozsypce. 

Ćwiczenia ogólnorozwojowe - wymachy rąk w różnych kierunkach 

- dotknięcie palcami PR i LR o podłogę; 

- wykonanie skipów A i C,  

- krok dostawny bokiem ze wznosami i 

opadami ramion po szerokości boiska, 

powrót bieg tyłem wzdłuż linii bocznej 

boiska 

  

 

Ustawienie zespołu w 

rzędzie. 

Ćwiczenia z piłkami                   Ćwiczenia w marszu  

- przerzuty piłki nad głową z PR do LR 

i odwrotnie 

- podrzuty piłki nad głową i chwyty 

oburącz 

- podrzut piłki nad głową, klaśnięcie 

i chwyt oburącz 

 

Ostawienie na bocznej 

linii. Wykonanie ćwiczeń 

po szerokości sali.  

 

Część główna 

Doskonalenie odbić piłki 

sposobem górnym i dolnym. 

 

 

 

 

 

- odbicia piłki sposobem górnym nad 

głową w postawie wysokiej w miejscu, 

- odbicia piłki w trakcie marszu po 

szerokości boiska, 

- odbicia piłki do partnera po własnym 

podrzucie 

Odbicia piłki do współćwiczącego po 

podaniu od kolegi 

Podział klasy na pary 

 

Ćwiczenie wykonują 

uczniowie na zmianę. 

 

Zmiana podającego po 5 

razach.  

Zmiana podziału grupy, 



 

 

 

 

Gra „ rzucanka” 

 

 

Odbicia piłki sposobem górnym w 

kierunku kosza na tablicy z własnego 

podrzutu. Uczniowie starają się trafić 

celnie do kosza. 

 

Udział w grze „ rzucanka” 

przygotowującej do gry w siatkówkę. 

tworzą się dwa zespoły, 

które ustawiają się 

naprzeciwko kosza do 

koszykówki. 

Uczniowie łapią i rzucają 

piłkę bądź mogą piłkę 

odbijać dowolnym 

sposobem w miarę swoich 

umiejętności. 

 

Część końcowa 

Ćwiczenia rozluźniające i 

Oddechowe. 

W leżeniu tyłem uginania NN w kolanach 

i prostowanie. 

W rozkroku, RR w górę wdech, opad 

tułowia w przód z wydechem. 

 

Uczniowie stają w 

rozsypce w Sali 

gimnastycznej. 

Zakończenie lekcji. Ocena postępów techniki indywidualnej 

przez uczniów i nauczyciela.                                                            

 Uczniowie dokonują 

samooceny 

wykonywanych zadań. 

 


