
ZAJĘCIA POZALEKCYJE- 

Koło sportowe 
 przygotowanie do zawodów międzyszkolnych 

        

CELE OGÓLNE 

 

1. Promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia. 

2. Kształtowanie i utrwalanie zachowań prozdrowotnych poprzez wszechstronny rozwój 

ucznia. 

3. Uświadomienie potrzeby zdrowego stylu życia i dbania o prawidłową postawę ciała. 

4. Przygotowanie uczniów do zawodów międzyszkolnych. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

 

1. Wykształcenie potrzeby czynnego wypoczynku w formie indywidualnej i grupowej. 

2. Rozbudzanie zainteresowań różnymi formami aktywności fizycznej. 

3. Motywowanie do pracy i osiągania lepszych wyników – udział w zawodach. 

4. Utrwalanie nawyków higieniczno – zdrowotnych. 

5. Rozwijanie odpowiedzialności i  inwencji twórczej uczniów. 

6. Uświadomienie potrzeby dbałości o bezpieczeństwo własne i innych. 

7. Poznanie walorów rekreacyjno – sportowych swojej miejscowości i okolic oraz 

wytwarzanie pozytywnych postaw wobec środowiska naturalnego. 

 

TREŚCI KSZTAŁCENIA 

 

Bezpieczeństwo i odpowiedzialność za zdrowie własne i innych 

 

 Przepisy zabaw i gier sportowych, 

 Zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach sportowych 

 Zasady używania przyborów i sprzętu sportowego, 

 Samodyscyplina, samokontrola i asekuracja przy wykonywaniu ćwiczeń, 

 Podstawowe nawyki higieniczne (czystość ubrania i ciała, troska o własne ciało, 

zmiana stroju po zajęciach ruchowych, hartowanie organizmu), 

 Wpływ aktywności ruchowej na organizm, 

 Wypoczynek czynny i bierny. 

 Zasady używania przyborów i sprzętu sportowego, 

 Samodyscyplina, samokontrola i asekuracja przy wykonywaniu ćwiczeń. 

 

 

PLAN ZAJĘĆ: 

Piłka koszykowa: 
1. Nauka i doskonalenie podań, chwytów w ruchu. 

2. Nauka i doskonalenie rzutów w różnej formie. 

3. Nauka i doskonalenie poruszania w obronie. 

8. Nauka i doskonalenie szybkiego ataku. 

4. Nauka i doskonalenie zbiórki piłki z tablicy, zastawienie. 

5. Nauka i doskonalenie obrony indywidualnej gracza z piłką i bez piłki. 

6. Nauka i doskonalenie ataku 1x1 z piłka i bez piłki. 

7. Nauka i doskonalenie współdziałania zespołowego w ataku. 



Piłka siatkowa: 

1. Odbicie oburącz górne w przód w miejscu. 

2. Odbicie oburącz górne w tył w miejscu. 

3. Przyjęcie i podanie piłki oburącz sposobem dolnym. 

4. Odbicie oburącz sposobem dolnym przed sobą w miejscu. 

5. Odbicie piłki oburącz sposobem dolnym po dojściu do piłki. 

6. Zagrywka dolna- zastosowanie w grze. 

7. Gra szkolna w p . siatkową z użyciem poznanych elementów. 

 

 Piłka ręczna: 
1. Kozłowanie piłki w marszu oraz biegu ze zamianą ręki kozłującej . 

2. Podania i chwyty piłki w dwójkach w czasie gry. 

3. Doskonalenie zwodu ciałem oraz rzutu z miejsca. 

4. Zwód  oraz rzut z wyskoku podczas gry. 
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