
Konspekt zajęć sportowych nr 1  
 
 
 
 
Miejsce zajęć: sala sportowa 
Czas zajęć: 45 minut  
Wiek uczestników zajęć: 7-9 lat 
Liczba ćwiczących: 20 osób 
 
 

 

 
 

 

 
 

Organizacja  
(liczba zawodników, czas 

trwania, sprzęt) 

Nazwa: Zrabowane złoto Przebieg ćwiczenia 

 
Liczba 
zawodników: 
dowolna 
Czas: 5 minut 
Sprzęt: 4 
pachołki, 16 piłek 

 W wyznaczonym polu 
znajdują się skarby (piłki) 
chronione przez Kowboja 
(Trenera). Indianie starają 
się wykraść skarby. Każdy 
Indianin dotknięty przez 
Kowboja musi wrócić do 
punktu początkowego 
(linia, środkowe koło).  

 

Organizacja  
(liczba zawodników, czas 

trwania, sprzęt) 

Nazwa: Zbiórka Przebieg ćwiczenia 

 
Liczba 
zawodników: 
dowolna 
Czas: 2 minuty 
 
 
 
 

  
Rozpoczęcie zajęć: 
zbiórka, przywitanie, 
omówienie tematu. 

Organizacja  
(liczba zawodników, czas 

trwania, sprzęt) 

Nazwa: Berek murarz Przebieg ćwiczenia 

 
Liczba 
zawodników: 
dowolna 
Czas: 5 minut 
Sprzęt:  4 
pachołki, plastron 
 

  
Zawodnicy ustawieni jak 
na rysunku. Na sygnał 
muszą przedostać się na 
drugą część sali. Dotknięta 
osoba chwyta za rękę 
berka. Wygrywa osoba, 
która zostanie złapana na 
samym końcu.  

Część wstępna 



 
 
 

 
 

Organizacja  
(liczba zawodników, czas 

trwania, sprzęt) 

Nazwa: Chroń swój ser Przebieg ćwiczenia 

 
Liczba 
zawodników: 
dowolna  
Czas: 5 minut 
Sprzęt: 16 piłek 
 

 
 

Myszy biegają z serem(piłki) 
i starają się go chronić przed 
siłami natury. Na hasło: 
„powódź” staja na palcach 
wyciągając ser jak najwyżej, 
żeby nie zatonął. Na hasło 
„Wichura” uczniowie kucają, 
aby wiatr nie porwał sera, a 
na hasło pożar machają 
serem w różne strony żeby 
zgasić płomień., a na hasło 
„Kot” każdy musi swój ser 
schować tak aby nie było go 
widać 

 
 
 
 

Organizacja  
(liczba zawodników, czas 

trwania, sprzęt) 

Nazwa: Gra 3x3 na 2 bramki Przebieg ćwiczenia 

 
Liczba 
zawodników: 6 
zawodników  
Czas: 15 minut 
Sprzęt: 4 bramki, 
9 piłek, 3 plastrony 
 

  
Gra toczy się na dwie 
bramki.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Organizacja  
(liczba zawodników, czas 

trwania, sprzęt) 

Nazwa: 5 wysp Przebieg ćwiczenia 

 
Liczba 
zawodników:  
dowolna 
Czas: 5 minut 
Sprzęt: 16 piłek, 
20 krążków 
 

 
 

Ustawiamy pięć wysp o 

różnych kolorach. Na 

sygnał trenera dzieci maja 

za zadanie przedostać się 

na wskazaną wyspę tocząc 

piłkę ręką lub prowadząc 

nogą. 

 

Część końcowa 

Część główna 


