
Konspekt zajęć sportowych nr 6 
 
 
 
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:  

Smerfy na wycieczce w lesie 

Przebieg ćwiczenia 

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

 Smerfy biegają „swobodnie po 

lesie”. Na określony sygnał muszą 

jak najszybciej schować się: 

- na sygnał uwaga klakier – chowają 

się do domków (tj. do pola 

oznaczonymi krążkami) 

- uwaga burza – kładą się na 

brzuch; 

- uwaga gargamer – chowają się za 

drzewami (tj. tyczkami) 

Modyfikacje: 

- zawodnicy poruszają się z piłkami 
w rękach lub prowadzą piłkę nogą. 

 

Organizacja  
(liczba zawodników, czas 

trwania, sprzęt) 

Nazwa: Pojedynek z piłką Przebieg ćwiczenia 

 
Liczba 
zawodników: 
dowolna 
Czas: 5 minut 
Sprzęt:  
 

 Wyścig drużyn. – po każdej kolejce 
Trener przyznaje punkty. Zawodnicy 
podzieleni na dwie drużyny – siedzą 
na środkowej linii boiska. Zadanie 
drużyn jest, na klaśnięcie Trenera, 
przebiec na drugi koniec po drodze 
mijając się. Trener określa pozycję 
wyjściową i końcową: 

 pozycja wysoka - startowa 

 siad prosty 

 leżnie przodem 

 leżenie tyłem 

 siad skrzyżny 

 

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: Polowanie na złodziei Przebieg ćwiczenia 

 
Liczba 
zawodników: 
dowolna 
Czas: 5 minut 
Sprzęt: 8 piłek, 8 
plastronów 

 Policjanci ustawiają się 
przy bocznych liniach z 
piłkami. Na sygnał startują 
złodzieje, którzy mają za 
zadanie przebiec na drugą 
stronę. Wygrywa 
zawodnik, któremu uda się 
uniknąć dotknięcia piłką.  

 

Organizacja  
(liczba zawodników, czas 

trwania, sprzęt) 

Nazwa: Złodzieje smoczych kul Przebieg ćwiczenia 

 

Liczba 
zawodników: 
dowolna  
Czas: 5 minut 
Sprzęt: 16 piłek, 8 
plastronów 
 

 
 

Zawodnicy podzieleni na dwa zespoły i 
ustawieni jak na rysunku. Zadaniem 
dzieci jest wykraść jak najwięcej piłek i 
przeprowadzić nogą do swojego pola. 
Wygrywa drużyna , która wykradnie 
więcej piłek. 

 
 
 
 
 
 

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 


