
Scenariusz zajęć pozalekcyjnych  

sportowo-rekreacyjnych z elementami piłki siatkowej w Gimnazjum. 

 

 Zajęcia sportowo- rekreacyjne prowadzone są od wielu lat. Dziewczyny 

gimnazjum chętnie doskonalą swoje umiejętności z piłki siatkowej oraz innych 

gier rekreacyjnych. Spotkania są cykliczne, raz w tygodniu i są jednym z 

elementów przygotowania do zawodów i turniejów siatkarskich.  

Temat zajęć: Doskonalenie zagrywki sposobem dolnym i górnym. 

Miejsce: sala gimnastyczna. 

Grupa dziewczyn gimnazjum. 

Formy: indywidualna, zespołowa. 

Przybory: piłki do piłki siatkowej, siatka. 

Prowadzący: Radosław Rękawiecki 

Cel główny: doskonalenie zagrywki sposobem górnym i dolnym. 

Cele operacyjne w zakresie: 

Motoryki: uczeń kształtuje orientację przestrzenną i koordynację wzrokowo- 

ruchową, 

Umiejętności: uczeń potrafi podrzucić piłkę do zagrywki, zaserwować piłkę 

sposobem dolnym i górnym, wykonać serw w określone miejsce boiska, 

Wiadomości: zna sposoby prawidłowego wykonania serwu, dostrzega znaczenie 

utrudnienia serwu, zna przepisy gry w siatkówkę, 

Aspekty wychowawcze: dba o bezpieczeństwo swoje i współćwiczącego, 

wyrabia świadomą postawę zdyscyplinowania, dokonuje własnej samokontroli 

i samooceny  

 

 

 

 

 

 



Przebieg zajęć Opis zadań do wykonania Uwagi organizacyjne 

 

Część wstępna 

Przygotowanie do zajęć Powitanie, sprawdzenie 

przygotowania grypy, 

określenie zadań do 

wykonania. 

Uświadomienie głównego 

celu zajęć. Ustalenie, nad 

jakimi elementami zagrywki 

pracujemy. 

Rozgrzewka specjalistyczna Ćwiczenia rozciągające w 

pozycji stojącej i siedzącej, 

pojedynczo i w parach. 

Krążenia i wymachy RR i 

RL. w marszu po obwodzie 

boiska. 

Podskoki jedno nóż i obunóż 

po obwodzie boiska. 

Krok odstawno- dostawny ze 

zmianą nogi prowadzącej. 

Przeplatanka ze zmianą 

kierunku. 

 

Rozgrzewkę prowadzi 

uczennica. 

 

 

 

 

 

Część główna 

Ćwiczenia służące dogrzaniu 

rąk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie serwu sposobem 

dolnym. 

 

Rzuty piłką prawą i lewą 

znad głowy, chwyt piłki 

oburącz. 

Rzuty piłki oburącz znad 

głowy. 

Odbicia piłki oburącz 

sposobem dolnym i górnym. 

Odbicia piłki nad siatką z 

przejściem po długości siatki 

krokiem odstawno-

dostawnym. 

 

Każda dziewczyna wykonuje 

5 serwów w dowolne miejsce 

na boisku. 

 

Podział na pary. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustawienie w parach 

naprzeciw siebie na 

końcowych liniach boiska od 

siatkówki. 



 

Wykonanie serwu sposobem 

górnym. 

 

Serwy w określone miejsce 

na boisku. 

 

Konkurs serwów 

 

 

 

Gra szkolna doskonaląca 

technikę gry. 

 

Wykonanie 5 serwów 

sposobem górnym w 

dowolne miejsce  

Wykonanie 3 serwu w 

określone miejsce na boisku. 

 

Wykonanie 5 serwów.  

 

 

 

Gra na punkty, wygrywa 

zespół, który w określonym 

czasie zdobędzie więcej 

punktów. 

 

Zadanie wykonują chętne 

osoby. Pozostałe wykonują 

serw sposobem dolnym. 

Wykonanie serwu w 

dowolny sposób, liczy się 

celność. 

Boisko od siatkówki 

dzielimy na określona pola 

ponumerowane od 1 do 5. 

Wygrywa osoba, która 

zdobyła najwięcej punktów. 

 

Podział na dwie grupy. 

Część Końcowa 

Ćwiczenia uspokajająco- 

rozluźniające. 

Ćwiczenia wg inwencji 

uczennic. 

Każdy uczeń otrzymuje 3 

min. Na uspokojenie 

organizmu po wysiłku. 

Zakończenie zajęć Omówienie wykonanych 

ćwiczeń. Samoocena 

uczestników zajęć. 

Pożegnanie. 

Uczennice rozmawiają 

między sobą na temat 

wykonania zadań. 

 


