
Konspekt zajęć sportowych nr 3 
 
 
 
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: Smerfne zawody Przebieg ćwiczenia 

 

Liczba 
zawodników: 
dowolna 
Czas: 5 minut 
Sprzęt: 16 piłek, 8 
czerwonych i 8 
żółtych pachołków,  

 
 

Smerfy ustawiają się po 
dwóch stronach boiska 
(polany). Na środku boiska 
znajdują się maliny(piłki), 
marchewki (czerwone 
pachołki), cytryny (żółte 
pachołki). Na sygnał 
Smerfy startują po dane 
owoce. Wygrywa drużyna, 
która zbierze więcej 
owoców. 

 

Organizacja  
(liczba zawodników, czas 

trwania, sprzęt) 

Nazwa: Nie piłkarz ale gapa Przebieg ćwiczenia 

 

Liczba 
zawodników: 
dowolna  
Czas: 5 minut 
Sprzęt: 16 piłek, 7 
tyczek, 8 
czerwonych i 8 
niebieskich 
pachołków.  

 
 

Krasnale biegają między 
rozstawionymi krążkami, 
pachołkami, piłkami, 
znacznikami. W zależności 
co trener podniesie do góry 
(np. piłkę), każdy krasnal 
musi jak najszybciej dobiec 
do danego przedmiotu. 

 

Organizacja  
(liczba zawodników, czas 

trwania, sprzęt) 

Nazwa: Zbiórka Przebieg ćwiczenia 

 
Liczba 
zawodników: 
dowolna 
Czas: 2 minuty 
 
 
 

  
Rozpoczęcie zajęć: 
zbiórka, przywitanie, 
omówienie tematu. 

Część wstępna 



 
 
 
 

 

Organizacja  
(liczba zawodników, czas 

trwania, sprzęt) 

Nazwa: Uciekaj od piłki Przebieg ćwiczenia 

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

 
 

Zawodnicy prowadzą piłkę przy nodze. 
Na sygnał każdy zatrzymuje piłkę. 
Należy tak się ustawić, żeby inny 
zawodnik nie mógł nas dotknąć rękom. 
Zawodnicy, których odległość będzie 
mniejsza wykonują dodatkowe zadanie – 
np. przysiady. 

 
 

Organizacja  
(liczba zawodników, czas 

trwania, sprzęt) 

Nazwa: Slalom z piłką ze strzałem 
do bramki 

Przebieg ćwiczenia 

 
Liczba 
zawodników: 
dowolna  
Czas: 10 minut 
Sprzęt: 16 piłek, 
12 pachołków, 2 
tyczki 

  
Zawodnicy ustawieni jak 
na rys. w dwóch rzędach. 
Prowadzą piłkę po 
slalomie, a następnie 
oddają strzał do bramki w 
boczne sektory. Po strzale 
przechodzą do drugiego 
rzędu. 

 
 
 
 
 

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.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Część końcowa 

Część główna 


