
ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI NR 1 Data: 11.09.2018 r. 

Nazwisko i imię prowadzącego lekcję: Kowalski Jan 

Klasa: IV c chłopcy 

Rodzaj lekcji: koszykówka 

Temat:  Doskonalenie podań i chwytów  
Cele szczegółowe: 
U: Uczeń potrafi wykonać podanie oburącz sprzed klatki piersiowej oraz podanie kozłem w truchcie, pewnie 
chwyta piłkę podaną przez współćwiczącego 
S: Uczeń pracuje nad koordynacją wzrokowo-ruchową i orientacją przestrzenną 
W: Uczeń wie, że umiejętność pracy w zespole zwiększa szansę na zwycięstwo i rozumie, że nie jest wyłącznie 
przydatna w sporcie, ale również w życiu codziennym. Uczeń wie ponadto, że działając w grupie należy 
uwzględniać pomysły i opinie innych. 
P: Uczeń zachowuje się odpowiedzialnie w grupie, wspiera inne osoby z zespołu, ćwiczy odpowiedzialnie 

Warunki prowadzenia lekcji: 
Miejsce: sala gimnastyczna 
Czas:45 min. 
Liczba uczniów: 15 ćwiczących 
Sprzęt: szarfy w trzech kolorach, znaczniki (12), piłki do koszykówki (4), krzyżówki przygotowane przez 
nauczyciela, ołówki (3) 

Przebieg lekcji Uwagi 
I CZĘŚĆ.  

1. Zbiórka, powitanie, sprawdzenie obecności, podanie tematu i celów lekcji. 

2. Zabawa „Ogonki”.  

Ćw. Kształtujące w truchcie/marszu  po obwodzie koła, 
każdy uczeń z szarfą 

3. Ćw. NN – w marszu przechodzenie przez szarfę trzymaną oburącz. 

4. Ćw. T w pł. Strzałkowej w przód  -   Trucht, na sygnał N-la postawa, skłon 
tułowia, odłożenie szarfy na podłoże, trucht, podniesienie szarfy osoby z 
przodu. 

5.  Ćw. RR -   w marszu „pisanie” trzymaną w ręce w powietrzu dużą liczbę 8 
(zmiana ręki) 

6. Ćw. w pł. czołowej – trucht, na sygnał N-la rozkrok, RR w górę (z szarfą), 
skłony tułowia w bok  

7. Ćw. równoważne przejście przez szarfę stojąc jednonóż 

8. Ćw. mm grzbietu – leżenie przodem, zaczepienie szarfy o stopy, próba 
wykonania „kołyski” 

9. Ćw. mm brzucha –  siad równoważny, przekładania szarfy „ósemką” 
między NN 

10.  Ćw. T w pł. Złożonej – każdy uczeń proponuje własne ćwiczenie 

11.  Ćw. w podporach – uczniowie wykonują podpór leżąc przodem, 
trzymając szarfę PR. Na sygnał N-la odrywają PR i odkładają szarfę na podłoże 
w prawą stronę. Na drugi sygnał N-la podnoszą szarfę lewego sąsiada lewą 
ręką, przekładają do prawej itd. 

12.  Ćw. w podskokach – każdy uczeń rozkłada swoją szarfę przed sobą i 
wykonuje skoki obunóż do szarfy i na zewnątrz w różnych kierunkach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-l chwali pomysłowych i 
dobrze ćwiczących uczniów 

 

 

N-l zwraca uwagę na to, by 
każdy ćwiczył w bezpiecznej 
odległości od współćwiczących 



 
Do zapamiętania: 
Zamiast zawsze odliczać, można tworzyć drużyny poprzez szarfy wcześniej rozdane i wykorzystane we 
wcześniejszych elementach lekcji. 
 
Poprzez zmianę kierunku ruchu lub inną formę przerywnika (zmiana boiska), można ożywić uczniów i 
dodatkowo oddziaływać na ich czujność. 
 
Wiadomości nie muszą być przekazywane wyłącznie poprzez pogadankę czy wykład. Krzyżówka 
wykorzystana w lekcji była prosta do przygotowania, a dała dzieciom dużo radości – przy okazji 
przekazując ciekawostki ze świata sportu.  

 

II CZĘŚĆ 

Uczniowie są podzieleni na trzy zastępy 

 

Każdy zastęp staję w rozsypce na ograniczonym przez znaczniki 
polu. 

 

1. Uczniowie odliczają do 5-ciu i podają kolejno do siebie 
sprzed klatki piersiowej (liczą głośno) 

2. Podają do siebie kolejno kozłem 

3. Podają do siebie sprzed klatki piersiowej, ale poruszają się 
truchtem. 

4. Podają sprzed klatki piersiowej i/lub kozłem, poruszając się 
truchtem. 

5. Podają j.w., ale w odwrotnej kolejności 

 

N-l dwukrotnie w trakcie tych ćwiczeń zasygnalizował zmianę pola ćwiczeń, 
wtedy całe piątki zamieniły się polami zgodnie ze wskazówkami zegara, 
kontynuując zadanie podczas zmiany. 

 

Gra do pięciu podań, 

Dwa zastępy grają na całym polu, trzeci rozwiązuje krzyżówkę przygotowaną 
przez N-la. Hasła tej krzyżówki dotyczą dyscyplin sportu i współdziałania. 

 

III Część  

Zabawa uspokajająca „Literki” 

Ćwiczenie kompensacyjno-korekcyjne – N-l podaje kolejno pozycje, w których  
uczniowie mają wytrwać przez kilka sekund, np. tzw. „ukłon japoński”, leżenie 
tyłem, rozluźnianie mm. Łydek itp. 

 

Zakończenie lekcji – podsumowanie, zachęcenie do podjęcia ćwiczeń w czasie 
wolnym, pochwały dla poszczególnych uczniów 

 

 

 

Zastępy tworzą się wg. Koloru 
szarf. Podczas rozgrzewki 
każdemu zmieniła się szarfa 
kilkakrotnie 

 

 

 

 

 

 

 

To był bardzo fajny 
„przerywnik”, dzieci wydawały 
się dodatkowo ożywione. 

 

 

Zamiast siedzieć bezczynnie, 
uczniowie z drużyny 
pauzującej poszerzają wiedzę 
o sporcie 



 


