
PLAN METODYCZNY LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

W UJ�CIU CZYNNO�CIOWYM  

wychowaniefizyczne.net 

Zadanie główne: 

Poznajemy elementarne �wiczenia z zakresu piłki no�nej 

Nauka poda� i przyj�� wewn�trzn� cz��ci� stopy 

Zadania szczegółowe w zakresie: 

Sprawno�ci kondycyjno - koordynacyjnej: 
Ucze�

• poprawi koordynacj� wzrokowo-ruchow�

• kształtuje ogóln� sprawno�� fizyczn�

• wzmocni sił� mm. nóg 

Umiej�tno�ci: 
Ucze�

• potrafi wykona� podanie wewn�trzn� cz��ci� stopy 

• potrafi przyj�� piłk� wewn�trzn� cz��ci� stopy 

Wiadomo�ci: 
Ucze�

• zna  prawidłow� technik� podania oraz przyj�cia piłki wewn�trzn� cz��ci� stopy 

• zna zasady bezpiecze�stwa podczas lekcji wychowania fizycznego 

Usamodzielniania:
Ucze�

• współuczestniczy w organizacji lekcji:
a) anga�uje si� w doskonalenie własnej sprawno�ci 

• dba o bezpiecze�stwo własne i współ�wicz�cych:
a) przygotowuje bezpieczne miejsce �wicze�

Data: 

Wiek: szkoła podstawowa 

Miejsce �wicze�: sala gimnastyczna 

Ilo�� �wicz�cych: 10 

Sprz�t i przybory: pachołki, 10 piłek g�bkowych, małe bramki, koszulki czerwone i �ółte. 



Cz���
lekcji 

Czynno�ci ucznia Czynno�ci 

nauczyciela 

Metody 

realizacji i 

uwagi 

docelowe zadania 

wst�pna nabierze pozytywnej 
motywacji do udziału w 
lekcji 

słucha informacji 
nauczyciela, zapozna si�
z głównymi zadaniami 
lekcji 

sprawdza gotowo��
ucznia do lekcji, 
podaje temat lekcji, 
obja�nia wpływ 
przygotowania 
organizmu na 
efektywno�� �wicze�,  
przypomina o 
zachowaniu 
bezpiecze�stwa w 
podczas �wicze�

pogadanka 

     
główna A pobudzi organizm do 

wysiłku, 
poprawi szybko�� oraz 
koordynacj� ruchow� RR 
i NN 

stosuje �wiczenia 
oswajaj�ce z piłk�

bierze udział w zabawie 
o�ywiaj�cej 
„berek czarodziej” 
wykonuje �wiczenia 
rozgrzewaj�ce organizm 
z piłkami-prowadzenie 
piłki:  
przodem, 
tyłem 
naprzemiennie LN I PN 
prowadzenie podeszw�
LN I PN 
jw. tyłem 
jw. bokiem 
wykonuje �wiczenia 
oswajaj�ce z piłk�  

obja�nia zasady 
zabawy, dba o 
prawidłowy przebieg 
zabawy, 
poleca i pokazuje 
�wiczenia 

kontroluje wła�ciwe 
wykonanie �wicze�
zwraca uwag� na 
zachowanie 
bezpiecze�stwa 
podczas �wicze�  

zabawowa 

na�ladowcza 

główna B poznaje prawidłow�
technik� podania i 
przyj�cia wewn�trzn�
cz��ci� stopy 

�wiczy koordynacj�
wzrokowo-ruchow�

wykonuje �wiczenia 
czucia wła�ciwej 
płaszczyzny uderzenia 
piłki 
podaje piłk� do partnera 
w miejscu 
podaje piłk� w rz�dach 
podaje piłk� w trójkach z 
dobiegiem 
podaje piłk� do partnera, 
przyj�cie ze zmian�
kierunku 

pokazuje prawidłowe 
podanie i przyj�cie 
piłki wewn�trzn�
cz��ci� stopy, 
czuwa nad 
dokładno�ci� i 
poprawno�ci�
wykonywanych 
�wicze�

na�ladowcza 

na�ladowcza 



główna B wykorzystuje poznany 
element w mini grze 
szkolnej 

  

bierze udział w mini grze 
szkolnej 

obja�nia zasady 
zabawy, dba o 
prawidłowy przebieg 
zabawy, wskazuje 
zwyci�zców 

zabawowa 

ko�cowa uspokoi organizm po 
wysiłku 

ocenia poziom swoich 
umiej�tno�ci 

bierze udział w zabawie 
„minutka z piłkami” 

słucha, bierze udział w 
dyskusji 

obja�nia zasady 
zabawy, czuwa nad 
prawidłowym 
przebiegiem zabawy 

oceni i podsumuje 
lekcj�  

zabawowa 

pogadanka 

     

Troch� teorii�
Podania wewn�trzn� cz��ci� stopy

Podania wewn�trzn� cz��ci� stopy stosowane s� najcz��ciej w czasie gry. O przewadze nad 
innymi podaniami decyduj�: odległo�� (niewielka) od partnera, dokładno�� i uniwersalno��. 

Technika podania wewn�trzn� cz��ci� stopy 

Powierzchnia uderzenia rozpoczyna si� od podstawy palca du�ego, przez wewn�trzn� cz���
stopy, poni�ej kostki a� do pi�ty. Noga postawna jest lekko ugi�ta w kolanie, stopa 
skierowana palcami w kierunku uderzenia. Noga uderzaj�ca piłk� ugi�ta w kolanie, stopa 
odchylona nieco na zewn�trz. Usztywniony staw skokowy w momencie uderzenia piłki, tułów 
od strony stawu biodrowego pochylony do przodu, głowa pochylona w dół, wzrok 
skierowany na piłk�. 

Najcz�stsze bł�dy: tułów cofni�ty, noga postawna za daleko od piłki, uderzenie przedni�
cz��ci� stopy, palce stóp skierowane w złym kierunku, odchylanie tułowia w chwili uderzenia 
piłki, noga uderzaj�ca wyprostowana w stawie kolanowym, krzy�owanie nóg, nieprawidłowe 
ustawienie ciała (bokiem do piłki) 



Opis �wicze�: 

Berek czarodziej

Zabawa o charakterze o�ywiaj�cym. Osoba, która zostanie dotkni�ta przez berka, wykonuj� szeroki 
rozkrok. Aby „wybawi� złapan� osob� nale�y przej�� pomi�dzy jego nogami.Zmiana berka po 2 
minutach 

Nauka swobodnego operowania piłk�

-prowadzenie ze zmian� kierunku, 

-jw. w szybszym tempie, 

-podbijanie piłki prostym podbiciem LN i PN, 

-podbijanie piłki udem LN i PN, 

-toczenie piłki podeszw� tyłem, 

-toczenie piłki podeszw� przodem, 

-przetaczanie piłki podeszw� do wewn�trz LN i PN, 

-w wolnym truchcie, prowadzenie piłki dowolnym sposobem, 

-wyrzut piłki obur�cz w przód, chwyt piłki przed sob�. 

�wiczenia oswajaj�ce z piłk� (	onglerka)

-podbijanie stop� piłki od podło�a, 

-�onglerka piłki PN, 

-�onglerka piłki LN, 

-�onglerka piłki PN i LN na zmian�, 

-�onglerka PN i LN w powietrzu, 

-jw. na zmian�, 

-�onglerka piłki w ró�nych formach-marszu, truchcie, 

-�onglerka w grupie: po jednym, kilku uderzeniach. 



�wiczenie czucia wła�ciwej płaszczyzny uderzenia piłki

�wicz�cy A z doskoku uderza piłk� przyci�ni�t� stop� przez partnera. �wicz�cy A kontroluje 

wła�ciwe ustawienie stopy. �wiczenie wykonywane z du�� cz�stotliwo�ci�, dynamicznie. Po 

2 minutach zmiana ról. 

�wicz�cy równocze�nie doskakuj� do piłki ustawionej mi�dzy nimi (uderzaj� j�), 

kontroluj� ustawienie stóp w momencie uderzenia. 

Podania w dwójkach

Uczniowie ustawieni w dwójkach, naprzeciw siebie w odległo�ci 5-8m. Podania piłki w 

dwójkach z przyj�ciem piłki podeszw�. Przyj�cie piłki jedn� nog�, drug� podanie. 

Wskazówka 

Je	eli grupa jest 

zaawansowana-

podania bez

przyj�cia 



Zwracamy uwag� na technik� poda� oraz przyj��. Stała odległo�� mi�dzy �wicz�cymi. Po 

kilku minutach wybieramy najlepsz� par�, która na �rodku zaprezentuje poprawn� technik�

podania i przyj�cia. Stale korygujemy pojawiaj�ce si� bł�dy. 

Podania  piłki w trójkach z dobiegiem

�wicz�cy ustawieni w trójkach, �wicz�cy A w �rodku. �wicz�cy B podaje do �rodka, A 

przyjmuje piłk�, podaj� do �wicz�cego C, powtórzenie �wiczenia. Po 2’ zmiana �rodkowego. 

Wskazówki 

Zalecamy ró�ne przyj�cia piłk� (prostym podbiciem, wewn�trzn� cz��ci� stopy, zewn�trznym 

podbiciem, podeszw�). Inny wariant �wiczenia: 

�wicz�cy A i B (z piłkami) ustawieniu na przeciwnych liniach, C w �rodku. �wicz�cy A 

podaje do �rodkowego, który podaje piłk� z powrotem, odwraca si�, otrzymuje po danie od 

�wicz�cego B, powtarza zadanie. 

Uderzenie w rz�dach

Uczniowie ustawieniu w czterech rz�dach. Dwa rz�du ustawione naprzeciw siebie, tworz�

jedna dru�yn�. Zadaniem ka�dych dru�yn jest wymiana mi�dzy sob� poda�. �wicz�cy po 

wykonaniu podania, biegnie na koniec swojego rz�du.  

Dru�yny musz� wykona� jak najwi�ksz� liczb� poda� w okre�lonym czasie lub wykona�

okre�lon� liczb� poda� np. 50 (wygrywa dru�yna, która jako pierwsza wykona zadanie). 

Po 2’ zmiana 

�rodkowego 



Wskazówki 

Wybieramy do pomocy jedn� osob� (nie�wicz�cy), który pomo�e nam w s�dziowaniu. 

Punkty karn� s� przyznawane za przekroczenie pachołka w momencie podania. Inny wariant: 

�wicz�cy po podaniu, biegnie na konie� przeciwnego rz�du. 

Podanie ze zmian� kierunku biegu

Uczniowie dobrani w dwójki, naprzeciw siebie, �wicz�cy A cały czas stoi w jednym miejscu, 

�wicz�cy B porusza si� zgodnie z kierunkiem poda�. 

�wiczenie mo	e 

mie� charakter 

zabawy.�



Zabawa „Minutka z piłk�”

Przybory i urz�dzenia: ½ boiska do piłki no�nej, 4 pachołki, 14 piłek 

Liczba uczestników: 14 uczniów 

Przebieg i organizacja zabawy: 

Zawodnicy prowadz� piłk� w wyznaczonym polu. Ka�dy z nich odlicza od momentu rozpocz�cia 
�wiczenia minut�. Zawodnik, który stwierdzi, �e min�ło 60s  zatrzymuj� piłk� podeszw�. Wygrywa 
ucze�, który b�dzie najbli�ej rzeczywistego czasu. 

WSKAZÓWKA   

Zabawa ma charakter uspokajaj�cy, wi�c nale�y j� przeprowadzi� na ko�cu lekcji, aby wyciszy�
organizm po wysiłku fizycznym. Zabawa musi zosta� przeprowadzona w kompletnej ciszy, aby nie 
dekoncentrowa� uczestników. 

�


