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Piłka ręczna została wybrana jako propozycja zajęć warsztatowych nie 
przypadkowo. Jest to dyscyplina sportu, która w sposób wyjątkowo wszechstronny 
rozwija sprawność fizyczną, harmonijnie kształtuje wszystkie cechy motoryczne, 
bardzo korzystnie wpływa na psychikę. Jest grą wymagającą dużej inteligencji jak 
każda gra kombinacyjna. Bezpośredni kontakt z przeciwnikiem pozwala na wdrażanie 
zasady czystej gry, naukę kontrolowania zachowań agresywnych. Zawodnik uczy się 
szlachetnej i nieustępliwej walki, zaciętości w dążeniu do zwycięstwa, umiejętność 
zespołowego działania, koleżeństwa, solidarności, podejmowania szybkiej decyzji. 

 

Dyscyplina ta była rzadko promowana w szkołach, a jej nauczanie 
zaniedbywane. Powoli wraca na należne jej miejsce dzięki mistrzowskim wynikom 
reprezentacji Polski na arenach światowych. Jest to gra łatwa w nauczaniu, gdyż jej 
podstawy oparte są o czynności naturalne, wykorzystywane często w codziennym 
działaniu każdego z nas, takich jak bieg, skok, rzut. 

 

W pierwszym etapie szkolenia przyszłych zawodników piłki ręcznej 
wykorzystuje się głównie gry i zabawy. Mają one na celu kształtowanie nawyków 
ruchowych i ułatwianie koordynacji ruchowej. Są pomocne w rozwijaniu cech 
psychofizycznych, takich jak: koleżeńskość, zdyscyplinowanie, odwagę, siłę, szybkość, 
zręczność. Spełniają też ważne funkcje wychowawcze: uczą poszanowania przyjętych 
norm i zasad, współdziałania w grupie, sprzyjają rozwijaniu osobowości, uczą 
wygrywania i przegrywania.  

 



 

Osnowy lekcyjne – czyli cykle tematyczne dobiera się z uwzględnieniem 
kolejności, z jaką będzie się kolejno realizować na lekcji. Może to uszeregować pod 
względem techniki, taktyki oraz sposobu elementów gry, np. kolejność nauczania 
rzutów, poruszania się w ataku itp. 

Przykładowe jednostki tematyczne do układania osnów z zakresu piłki ręcznej 
dla szkół podstawowych: 

 
Klasa I 
 – trafianie do celu piłką 
- podania piłki między współpartnerami 
- kozłowanie piłki 
- chwyty piłki 
 
Klasa II  
– żonglerka piłkami w miejscu i ruchu 
- podania piłki w przód i w tył, w lewo, w prawo 
- doganianie i przeganianie toczącej się piłki 
- trafianie piłka do ruchomego celu 
- elementy z kl. I 
 
Klasa III  
– podania piłki w ruchu 
- kozłowanie piłki PR i LR w ruchu 
- rzuty do bramki z biegu 
- próby rzutów z wyskoku 
- wieloskoki z odbicia prawa ,a później lewą nogą 
- obroty w miejscu i przesunięciem w lewo lub prawo 
- zabawy i gry z elementami piłki ręcznej 
 
 
 
Podstawą uszeregowania materiału jest tok lekcyjny opracowany dla różnych 

typów lekcji, lecz zawierający stałe elementy: 

� część wstępną; 
� część główną; 
� część końcową. 

 

Poniżej zamieszczamy przykłady toków lekcyjnych uszeregowanych kolejnością 
wprowadzania elementów gier zespołowych. 
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Tok 45-minutowej lekcji wychowania fizycznego oparty na zabawach i grach 

ruchowych (tok klasyczny) 
 
 
Lp Nazwa poszczególnych punktów toku Czas 

trwania 
1. Ćwiczenia porządkowo-wychowawcze (zbiórka, raport, przywitanie, sprawdzenie 

obecności, podanie zadań i celów) 
3 min. 

2. Zabawa lub gra o charakterze ożywiającym psychicznie i rozgrzewającym fizycznie 
(masowa, znana, lubiana) 

3 min. 

3. Zabawa lub gra orientacyjno-porządkowa 3 min. 
4. Zabawa lub gra na czworakach 3 min. 
5. Zabawa lub gra z mocowaniem lub dźwiganiem. 4 min. 
6. Zabawa lub gra masowa bieżna lub skoczna 5 min. 
7. Zabawa lub gra rzutna lub z podbijaniem albo kopna. 10 min. 
8. Zabawa lub gra skoczna albo bieżna o mniejszym natężeniu (np. w formie sztafet). 6 min. 
9. Ćwiczenia korektywne – głównie wyprostne w górnej części tułowia oraz przeciw 

płaskostopiu (jeżeli nie zastosowano ich uprzednio między zabawami). 
2 min. 

10. Zabawa (rzadziej gra) o charterze uspokajającym pracę serca i płuc. 2 min. 
11.  Ćwiczenia porządkowo-wychowawcze: uporządkowanie miejsca zajęć, sprzętu, 

zbiórka, omówienie dydaktyczno-wychowawcze, poleganie, wymarsz z miejsca zajęć. 
3-4 min. 

 
 

Tok 45-minutowej lekcji z minigrą sportową lub grą drużynową jako głównym 
zadaniem dydaktycznym 
 
 
Lp. Nazwa poszczególnych punktów toku Czas 

trwania 
1. Ćwiczenia porządkowo-wychowawcze (zbiórka, raport, przywitanie, sprawdzenie 

obecności, podanie zadań i celów) 
3 min. 

2 Zabawa lub gra o charakterze ożywiającym psychicznie i rozgrzewającym fizycznie 
(masowa, znana, lubiana) 

3 min. 

3 Ćwiczenia gimnastyczne kształtujące wolne ramion, nóg, tułowia – we wszystkich 
płaszczyznach, ćwiczenia równoważne wolne, podpory, ćwiczenia mięśni brzucha, 
podskoki 

5 min. 

4 Zabawy i gry, ewentualnie ćwiczenia doskonalące elementy ruchowe tej gry / 
minigry, która jest głównym zadaniem dydaktycznym tego typu lekcji. 

10 min. 

5 Gra drużynowa (minigra) – początkowo w uproszczonej formie, w następnych 
lekcjach stopniowo – gra szkolna, właściwa, wreszcie – w formie zawodów, gdy 
wszyscy gracze dobrze zapoznali się z wszystkimi przepisami oraz zadowalająco 
opanowali techniczne umiejętności gry. 

15-17 
min. 

6 Ćwiczenia korektywne – głównie wyprostne w górnej części tułowia oraz przeciw 
płaskostopiu 

2 min. 

7 Zabawa o charakterze uspokajającym  2 min. 
8 Ćwiczenia porządkowo-wychowawcze: uporządkowanie miejsca zajęć, sprzętu, 

zbiórka, omówienie dydaktyczno-wychowawcze, poleganie, wymarsz z miejsca zajęć 
3-4 min. 
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Tok lekcji z mini gier sportowych (wg M. i I. Kołodziejów, 1994) 

 
 
Lp Tok lekcji Dozowanie 

Część I – wstępno-przygotowawcza 20 min. 
1. Czynności organizacyjne: zbiórka, powitanie, sprawdzenie gotowości do zajęć, 

podanie zadań i celów lekcji 
3 min. 

2. Zabawa lub gra ożywiająca 2 min 
3. Kolumna ćwiczebna 2 min 
4 Zabawa orientacyjno-porządkowa (zabawa) 2 min 
5 Gra lub zabawa bieżna 3 min 
6 Gra lub zabawa rzutna 4 min 
7 Gra lub zabawa skoczna 2 min 
8 Dowolna zabawa z piłką 4 min 

ALBO: 
4. Ćwiczenia ramion 10 razy 
5 Ćwiczenia Nóg 10 razy 
6 Ćwiczenia Tułowia w p[płaszczyźnie strzałkowej lub czołowej 12 razy 
7 Ćwiczenia Ramion i nóg łącznie 8 razy 
8 Ćwiczenia Grzbietu lub brzucha 8 razy 
9 Ćwiczenia Skocznościowe 10 razy 

10 Ćwiczenia Z piłką 3 min 
Część II – główna (minigra sportowa) Ok. 20 min 

1 Gra lub zabawa związana z mini piłką ręczną  
2 Ćwiczenia techniczne z piłką (3-5 ćwiczeń): 

- podania 
- chwyty 
- rzuty 
- kozłowanie 
- zwody. 

5 min 

3 Ćwiczenia taktyczne (klasa II, IV) 5 min 
4 Gra szkolna, fragmenty gry, gra właściwa 10 min 

Część II - końcowa Ok. 5 min 
5 Ćwiczenia rozluźniające – ramiona, nóg (łącznie) 2 min 
6 Ćwiczenia korektywne: oddechy, marsz, skłony 1 min 
7 Zakończenie lekcji: zbiórka, omówienie zadań, pożegnanie. 2 min 
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Gry i zabawy w nauczaniu podstaw  
techniki i taktyki piłki ręcznej 

 

Zamieszczone w materiałach przykłady gier i zabaw ruchowych podzielono na 
grupy odpowiadające zasadom nauczania podstawowych elementów techniki gry 
w mini piłkę ręczną. Są bazą, na której każdy nauczyciel może zbudować swój zasób 
metod i form nauczania techniki, taktyki i rozwijania ogólnych zdolności 
motorycznych powierzonych mu dzieci. 

 

 

Przykłady ćwiczeń oswajających z piłką 
 

1. Ćwiczący ustawieni w dwójkach naprzeciwko siebie na szerokość boiska. Jeden 
z ćwiczących posiada dwie piłki i przekazuje je współćwiczącemu w różny sposób: 

• należy potoczyć jedną piłkę a za nią drugą tak, żeby ją wyprzedziła i obie 
trafiły w „bramkę” utworzoną przez partnera stojącego w maksymalnym 
rozkroku; 

• j. w. lecz piłkę potoczoną jako pierwszą, powinna dotknąć druga, tocząca się 
za nią piłka; 

• j.w. lecz drugą piłką należy rzucić tak, żeby skozłowała się za toczącą się 
piłką; 

• j. w lecz piłka ma się skozłować przed toczącą się piłką i ją wyprzedzić; 
• pierwszą piłkę podajemy płasko, drugą – lobem itp. 
 

2. Ćwiczące dwójki łączą się w czwórki i ustawiają się dwójkami naprzeciwko siebie. 
Pierwszy z dowolnego rzędu posiada dwie piłki, z którymi będzie się przemieszczał 
do przeciwległego rzędu, gdzie przekaże je następnemu ćwiczącemu. Biegnąc 
z piłkami ćwiczący stara się: 

• przenieść jedną piłkę leżącą na drugiej, tak żeby nie upadła na podłoże; 
• przemieścić się z piłkami podbijając, trzymaną oburącz piłką, drugą piłkę 

do góry; 
• kozłować jednocześnie obiema piłkami; 
• kozłować na przemian dwiema piłkami; 
• kozłować obie piłki utrzymując jedną w wysokim a drugą w niskim koźle; 
• kozłować jedną piłkę drugą, trzymaną ręką sprawniejszą; 
• jedną ręką podrzucać piłkę na niewielką wysokość a drugą kozłować. 
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3. Ćwiczące z dwóch rzędów stojących po tej samej stronie, ćwiczą w jednej parze 
i przemieszczają się z dwiema piłkami na drugą stronę, gdzie przekazują piłki 
następnej parze. Ćwiczący starają się wykonać w biegu następujące zadania: 

• w ustawieniu przodem do kierunku ruchu, jedną piłkę podają do siebie 
nogą, a drugą piłką wymieniają między sobą podania półgórne; 

• ustawienie j. w., wymiana obiema piłkami podań półgórnych; 
• ustawienie j. w. – jedna podaje piłkę z kozła, druga wykonuje podanie 

półgórne. 
 

 

Gry i zabawy stosowane w nauczaniu 
podań i chwytów 

 

1. Podrzucanie i chwytanie piłek. 

Podrzucanie piłki do góry w miejscu i w ruchu na coraz większą wysokość i chwyt 
oburącz. Gdy chwyty są pewniejsze urozmaicamy polecenia np. klasnąć przed sobą, za 
sobą i chwycić, wykonać skłon, przysiad, obrót, leżenie przodem, leżenie tyłem itp.,  
gdy piłka jest w powietrzu.  

 

2. Zbędna piłka. 

Boisko do siatkówki, dwie piłki ręczne, siatka zawieszona na wysokości 1,8-2 m. 
W grze biorą udział dwie drużyny. Na sygnał prowadzącego zawodnicy przerzucają 
piłkę na drugą stronę boiska. Punkty zdobywa się za upadek piłki oraz jeżeli dwie piłki 
znajdą się równocześnie na jednej połowie boiska. Utrudnienie: gramy 4 piłkami, 
podania słabsza ręką. 

 

3. Pełna skrzynia. 

Piłki rozrzucone po całej sali. Odwrócona górna cześć skrzyni jest ustawiona na 
środku sali. Zawodnicy jednej drużyny zbierają piłki i wkładają do skrzyni. Wygrywa 
drużyna, która szybciej wykona ćwiczenie lub która po upływie 1 minuty będzie miała 
więcej piłek w skrzyni. 

 

4. Piłka do podającego. 

Drużyny ustawione w rzędach – przed każdym zespołem ćwiczący w odległości 2-3 m, 
którzy podają kolejno piłkę każdemu ze swojej drużyny, którzy po podaniu biegną na 
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koniec rzędu. Wygrywa rząd, który pierwszy ukończył ćwiczenie. Rodzaj podania 
określa prowadzący np. półgórny, górny, dolny itp. Po każdym podaniu zmiana 
podającego. Podania wykonujemy również lewa ręką. 

 

5. Piłka w kole. 

Boisko dowolne, dowolna liczba uczestników, ale parzysta ustawiona na obwodzie 
koła. Ćwiczący odliczają do dwóch – jedynki stanowią jedna grupę, dwójki drugą. Na 
sygnał pierwsi ze swoich grup podają kolejno piłki. Jedynki podają w lewo, dwójki 
w prawo lub odwrotnie. Wygrywa drużyna, której piłka szybciej wróci do pierwszego 
gracza. Przebieg gry można zmieniać np. podania lewą ręką, piłka wędruje w tym 
samym kierunku lub wędruje bez przerwy 3-4 razy itp.  

 

6. Sztafeta wahadłowa w rzędach. 

Grę rozpoczynają pierwsi z rzędów z piłkami wybiegają do przodu i przekazują piłkę 
w ruchu piłkę do partnera z przeciwnego rzędu. Po podaniu piłki ćwiczący ustawiają 
się na końcu przeciwnego rzędu. Gra toczy się w momencie powrotu zawodników do 
pierwotnego ustawienia.  

 

7. Ćwiczenia podań i chwytów: 

 

• Ćwiczący ustawieni w dwóch rzędach w odległości około 2-3m (odległość w miarę 
możliwości można zwiększyć). Pierwsi z rzędów wykonują podania z miejsca 
i chwytają odbitą od ściany piłkę. Następnie przekazują ją kolejnej stojącej 
w rzędzie osobie i przebiegają na koniec. 

Na bazie tego samego ustawienia nauczyciel wprowadza odmiany ćwiczenia: 

- podanie w ruchu (bieg w miejscu), 
- podanie z biegu (z 2-3 kroków), 
- po podaniu w stronę ściany, odbitą piłkę chwyta następna osoba z rzędu, 
- rywalizacja, która drużyna dłużej utrzyma się przy piłce. 
 

• Ćwiczący dobierają się trójkami. Jeden nich trzyma obręcz na wyciągniętych 
w górę rękach. Pozostali dwaj stoją naprzeciw siebie tak, aby ćwiczący z obręczą 
stał pomiędzy nimi. Podanie półgórne tak, aby piłka przeszła przez obręcz. 
Wysokość obręczy powinna zmuszać ćwiczących do podań z ręki prostej, ćwiczący, 
więc powinni dobrać się odpowiednio pod względem wzrostu. Ćwiczenie można 
wykonać w miejscu, w marszu oraz w truchcie poruszając się do przodu. 
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Zabawy i gry przygotowujące do nauczania 
kozłowania 

 

1. Ćwiczący z piłkami dowolnie kozłują piłkę. Na sygnał prowadzącego poruszają się 
szybciej i wolniej, przechodząc do leżenia przodem, tyłem przez cały czas kozłując 
(ćwiczenie wykonujemy również lewą rękę). Kozłowanie w lekkim truchcie 
z partnerem (z utrudnieniem –  nie patrzymy na piłkę i liczymy ilość palców 
pokazywanych przez partnera). 

 

2. Berek z kozłowaniem. 

Ćwiczący są ustawieni w parach w rozsypce. Jeden jest berkiem, drugi ucieka, obaj 
cały czas kozłują piłkę. Po dotknięciu uciekającego następuje zmiana ról. 

 

3. Karuzela. 

Ćwiczący z piłkami chwytają lewą ręką obręcz. Na sygnał prowadzącego karuzela 
rusza, zawodnicy kozłują piłkę w lewą stronę. Na umówiony sygnał słowny, kozłujący 
opuszczają obręcz nisko lub podnoszą. Zmieniamy również kierunek poruszania oraz 
rękę kozłującą. 

 

4. Dzień i noc z kozłowaniem piłki. 

Grupa ćwiczebna ustawiona w dwóch szeregach tyłem do siebie na środku boiska, 
w odległości 10-15 m od linii mety i ok. 1,5 m od siebie. Każdy z uczestników posiada 
piłkę. Jedna z drużyn jest „dniem”, a druga  „nocą”. Na sygnał „dzień” ucieka do linii 
boiska „ dzień”. A „noc” goni. Na okrzyk „noc”; „noc” ucieka. A „dzień” goni. Ćwiczący 
uciekając kozłują piłkę. W przypadku schwytania zawodnika drużyny przeciwnej 
przed linią końcową zdobywa się punkt. Wygrywa ta drużyna która uzyskała więcej 
punktów.   
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UWAGA: podczas poszczególnych gonitw należy dokonywać zmiany ręki kozłującej. 

 

5. Natarcie z kozłowaniem piłki. 

Ustawienie w dwóch szeregach stojących po przeciwnych stronach boiska. Odstępy 
pomiędzy dziećmi w miarę duże. Na sygnał prowadzącego – ćwiczący biegną, kozłując 
piłkę i wznosząc okrzyk „hura”, na pozycje drużyny przeciwnej. Wygrywa ta drużyna, 
która szybciej zajęła miejsce „przeciwników” i ustawiła się poprawniej. 

UWAGA: podczas biegu dzieci nie mogą sobie przeszkadzać w kozłowaniu piłki. 

 

6. Wyścigi slalomem z kozłowaniem piłki. 

Ustawienie w rzędach. Przed każdym rzędem ustawionych jest po pięć chorągiewek. 
Na podany znak pierwsi z każdego rzędu rozpoczynają kozłowanie piłki pomiędzy 
stojakami – biegnąc w obydwie strony. Kozłować należy ręką dalszą od chorągiewek. 
Zwycięstwo odniesie ta drużyna, która poprawniej i szybciej wykona ćwiczenie. 

 

7. Ćwiczenia w nauczaniu kozłowania: 

 

• Ustawienie wzdłuż linii bocznej przodem, każdy z ćwiczących ma piłkę, na sygnał 
kozłowanie piłki ręką prawą, na sygnał zmiana ręki. 

• Pw. Jak wyżej, na sygnał przejście do biegu z kozłowaniem piłki ręką prawą do 
wyznaczonego miejsca, zatrzymanie się, zmiana ręki kozłującej i powrót do p.w. 

• Ćwiczący ustawieni w rzędzie; przed nimi rozłożone w linii prostej obręcze (lub 
szarfy); kozłując piłkę należy trafić w środek obręczy (szarf), kozłowanie w jedną 
stronę ręką prawą a w drugą lewą ręką.  

• - Najpierw większe odległości obręczy potem mniejsze. 

 

 

• Ćwiczący dobierają się dwójkami trzymając hula-hop; w „zewnętrznych” rękach 
trzymają piłkę (jeden w prawej ręce, drugi w lewej). Należy w marszu kozłować 
piłkę nie puszczając obręczy. Powrót może być w truchcie. Ćwiczenie można 
wykonać w formie rywalizacji. 
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Zabawy i gry stosowane w nauczaniu rzutów 

 

1. Rzut piłek do celu. 

Ćwiczący wykonują kolejno rzuty starając się trafić do określonego celu, 
umieszczonego na wysokości oczu. Dalszym utrudnieniem są rzuty pod ławkę 
z określonej odległości, którą należy zwiększać w miarę doskonalenia w rzutach. 

 

2. Konkurs rzutów piłkami do celu. 

Ustawienie w rzędach przed bramkami. Na bramkach oznaczone punkty celowania 
przez zawieszone krążki, szarfy lub tarcze. Uczniowie po kilku krokach rozbiegu 
rzucają w obrany przez siebie cel. Za trafne oddanie rzutu zespół zdobywa punkt. 
Wygrywa ta drużyna, która uzyskała więcej punktów. 

 

3. Wąż w kole. 

Udział biorą dwa zespoły 6-8 osobowe.  Zawodnicy stojący na obwodzie koła podają 
między sobą piłkę tak, aby trafić w ostatniego zawodnika rzędu - węża. Trafiony 
przechodzi na początek, itd. Wygrywa zespół, który szybciej wykona zadanie. Za każde 
przerwanie węża odlicza się drużynie 1 punkt. Za zbicie ostatniego zawodnika 
2 punkty. 

 

4. Obrona twierdzy. 

Średnica małego koła wynosi 2 m, średniego 5 m, dużego 9 m. W małym kole 
ustawiona jest skrzynia, na której leży piłka lekarska. Zespół broniący ustawia się 
w średnim kole. Zespół atakujący w kole większym. Zadaniem drużyny z piłką jest 
strącenie piłki lekarskiej leżącej na skrzyni. Gra toczy się 2 x 3 minuty. 

 

5. Rzut piłką o ścianę. 

Ustawienie w 3 - 4 rzędach w odległości 8 m od ściany. Pierwsi z każdego rzędu 
dobiegają z piłką do ściany i z odległości 3m rzucają piłkę, tak aby odbiła się od niej, 
po chwycie, wracają z piłką przekazując następnemu. Sami zaś stają na końcu itd. 
Wygrywa rząd, który szybciej skończy grę.  
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6. Skuwany w kole. 

Ustawienie – wszystkich uczestników dzielimy na dwa równe zespoły, z których jeden 
tworzy duże koło, drugi zaś rozstawia się w środku, w luźnej gromadce.  

Przebieg gry: gracze stojący na obwodzie koła starają się przy pomocy piłki skuć kogoś 
ze środka. Trafić wolno wszędzie, tylko nie w głowę. Przed skuciem można chronić się 
ucieczką lub unikami lub podskokami. Ten, który zostanie trafiony, staje na obwodzie 
koła i pomaga dalej skuwać. Po wybiciu wszystkich następuje zmiana ról. 

 

7. Ćwiczenia w nauczaniu rzutów 

 

• Ustawienie w szeregu czwórkami około 8m przed ścianą. Przy ścianie mogą 
znajdować się materace. Od linii startu wyrysowane są jeszcze 3 linie (trzecia linia 
znajduje się około 5m od ściany). Ćwiczący stojący jako pierwsi w rzędzie 
ustawiają lewą stopę na linii startu, po czym wykonują 3 kroki marszu (kolejno: 
prawa noga na drugiej linii, lewa na trzeciej linii i prawa na czwartej linii) 
w pierwszym kroku następuje odprowadzenie ręki rzucającej w górę a w trzecim 
kroku wykonują rzut: 

• Rzut w biegu. 
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Ćwiczenie wykonujemy najpierw w marszu, następnie w truchcie. Na koniec można to 
ćwiczenie poprzedzić kozłowaniem. 

• Rzut w wyskoku. 
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- poprzedzone kozłowaniem 

 

Zabawy przygotowujące do nauczania gry 

 

1 Piłka do koła. 

W grze uczestniczą dwa zespoły 6-10 osobowe. Na boisku narysowane są trzy koła: 
w małym kole jest 2 uczestników, w średnim jeden zespół. Zawodnicy znajdujący się 
na zewnątrz dużego koła starają się podać piłkę jednemu z dwóch partnerów 
znajdujących się w środku mniejszego koła. Czas gry 2 x 3 minuty. Wygrywa zespół, 
który więcej razy piłkę poda do koła. 

 

2 Rozsypka numerowa. 

W grze uczestniczą zespoły 6-8 osobowe. W każdej grupie odliczamy kolejno. 
Wyznaczamy drużynom określone pole gry, na których mogą się poruszać. Wszyscy są 
w ruchu, zmieniają miejsca, obserwując partnera z piłką. Podania następują wg 
kolejności numerów. Odmiana: dwa i więcej zespołów na jednym boisku, każdy zespół 
ćwiczy w swojej grupie. Wygrywa grupa, która w określonym czasie więcej razy poda 
piłkę między sobą. 

 

3 Połóż piłkę w kole. 

W kwadracie o boku 9 m uczestniczą dwa zespoły 4 osobowe. Grę rozpoczynamy 
rzutem sędziowskim. Zadaniem atakujących jest położenie piłki w jednym z kół. 
Z piłką wolno zrobić trzy kroki, trzymać ją trzy sekundy, nie wolno kozłować. Po 
położeniu piłki w kole, grę rozpoczyna drużyna, która straciła punkt. 
Czas gry 2 x 5 minut. 

 

4 Do pięciu podań. 

Grupa podzielona jest na dwie drużyny, które rozchodzą się w rozsypce po boisku ten 
sposób, że zawodnik jednej z nich pilnuje zawodnika drużyny przeciwnej. Zespół, 
który wylosował piłkę rozpoczyna jej podawanie między sobą. Jeżeli uda mu się 
pięciokrotnie podąć piłkę, to zdobywa punkt. Po zdobyciu przez jedną z drużyn 
punktu, piłkę oddaje się przeciwnikom. W trakcie utraty piłki przez drużynę podczas 
gry, dotychczasowe podania zostaną anulowane, a grę rozpoczyna drużyna,  która ja 
zdobyła. Rywalizację wygrywa ten zespół, który uzyskał więcej punktów. 
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5 Piłka graniczna. 

Boisko o wymiarach około 40 m długości 20 m szerokości. Linie końcowe zaznaczone 
chorągiewkami. Po obu stronach boiska ustawiają się drużyny. Zawodnik drużyny, 
która wylosowała piłkę rozpoczyna grę rzutem w kierunku granicy przeciwnika. 
Drużyna przeciwna stara się przechwycić piłkę w powietrzu. Po schwytaniu piłki 
z powietrza, zawodnik, który ją chwycił, może przed rzutem wykonać trzy kroki biegu. 
W przypadku dotknięcia przez piłkę podłoża, rzut wykonuje się z miejsca upadku 
piłki. Jeżeli piłka wypadnie poza linie boczna, to wówczas wyrzuca ją drużyna 
przeciwna z miejsca wyjścia piłki na aut. Drużyna, która przerzuciła piłkę poza 
granice przeciwnika, zdobywa punkt. Wówczas grę rozpoczyna ze środka boiska 
zespół przeciwny. 

 

6 Piłka ręczna z materacami. 

Na środku boiska, w odległości 5 m od linii końcowych, po obu stronach boiska 
znajdują się materace. Grupa ćwiczebna podzielona na dwie drużyny. Ćwiczący 
z jednej drużyny starają się zdobyć teren przez podawanie piłki pomiędzy sobą 
i w pobliżu materaca przeciwnika starają się położyć piłkę na materac. Piłkę można 
położyć z każdej strony materaca. Drużyna przeciwnika broni się przed utratą punktu, 
starając się przechwycić piłkę w grze. Po utracie punktu grę rozpoczyna się na 
gwizdek sędziego, przez podanie piłki. Zawodnicy w trakcie gry mogą wykonać trzy 
kroki biegu, jeden kozioł lub trzymać ją przez trzy sekundy. Zabawę wygrywa 
drużyna, która w określonym czasie zdobywa więcej bramek. 

 

7 Piłka do kapitana 

Dwa zespoły ustawione na boisku do siatkówki. Zadaniem zawodników obu drużyn 
jest podanie do dowolnego kapitana stojącego za linią końcową. Wszyscy kapitanowie 
mają numerki z przodu na koszulkach od 1 do 3. W zależności od tego, do którego 
kapitana drużyna zdoła podać piłkę, tyle zdobywa punktów. W grze zabronione jest 
kozłowanie. 

 

8 Berek z piłką 

W grze uczestniczą dwa zespoły np.: 5 osobowe. W pierwszej odsłonie rywalizacji, 
jeden zespół jest atakującym, a drugi wyznacza jedna osobę jako przeciwnika, który 
będzie uciekał przed atakującymi. Zadaniem atakujących będzie rozgrywanie piłki 
przy pomocy podań i tak osaczyć uciekającego, żeby móc dotknąć go piłką i zdobyć 
punkt. Liczymy ile punktów zdoła zdobyć każdy zespół w ciągu 60 sekund. W drugiej 
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odsłonie gry zmienia się drużyna atakująca i uciekający. Drużyny rywalizują dotąd aż 
wszyscy zawodnicy znajdą się w roli uciekającego.  

Wersje przeprowadzenia zabawy: 
• Czy uda mu się dotknąć zawodnika – w ciągu 1 min.? – jeśli tak wchodzi następny. 
• Zabawę można utrudnić w ten sposób, że obie drużyny w komplecie biegają po 

boisku. 
 

9 Ucieknij przed berkiem chwytając piłkę 

Ćwiczący dobrani w 4 lub 5 z dwiema piłkami na całą grupę. Wyznaczony berek stara 
się dotknąć jednego ze współćwiczących, który nie posiada piłki. Uczestniczący w grze 
mogą uchronić się przed dotknięciem przez berka, chwytając piłkę otrzymaną od 
współćwiczących. 

Gra toczy się na określonym polu gry wyznaczonym przez prowadzącego. 

 

10 Berek czarodziej 

Wybrana osoba stara się jak najszybciej dogonić uciekających po określonym 
obszarze boiska. Dotknięty ćwiczący staje w bezruchu w rozkroku czekając na 
uwolnienie z tej pozycji przez współćwiczących, którzy przechodząc między nogami 
„zaczarowanych” mogą przywrócić ich do dalszej zabawy. Zadaniem berka (lub 
berków) jest „zaczarowanie” (dotknięcie) jak największej  liczby uciekających. 

Zabawę (w zależności od poziomu ćwiczących) można wykonywać w różnych 
wersjach: 

� poruszając się bez piłki;  
� z piłkami przy pomocy kozłowania;  
� bez piłki berek, a uciekający przy pomocy kozłowania itd. 

Możemy wybrać kilku ćwiczących, którzy będą „berkami”. 

 

11 Sprytny złodziej 

Ćwiczący dobrani w cztery drużyny, tworzą cztery bazy. W każdej bazie znajdują się 
piłki. Zadaniem ćwiczących jest dostarczenie „wykradnięcie” piłki do własnej bazy 
wyłącznie za pomocą kozłowania. Wygrywa drużyna, która po zakończenie zabawy 
będzie w posiadaniu największej ilości piłek w swojej bazie. Zabawa toczy się na czas. 

Uwaga: bazy rozmieszczone są w 4 rogach boiska do piłki ręcznej. 
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Gra w obronie 

Grę w obronie należy rozumieć jako zespół środków taktyczno-technicznych 
służących przede wszystkim odebraniu piłki atakującemu przeciwnikowi. Nauczanie 
taktyki gry w obronie jest zadaniem wieloetapowym. Początkowo sprowadza się do 
opanowania elementów związanych z obroną indywidualną - postawa, poruszanie się 
(krok odstawno-dostawny, doskok, odskok itd.). Ćwiczenia metodyczne powinny 
uwzględniać także kształtowanie podzielności uwagi i przewidywania (obserwacja 
piłki i zawodnika) oraz zdolności koordynacyjnych (czas reakcji, orientacja 
przestrzenna itp.). Zaprezentowane poniżej ćwiczenia uwypuklają sposoby poruszania 
się w obronie, ponieważ element ten ma kolosalne znaczenie w grze obronnej i od 
niego rozpoczyna się każde działanie. 
 

• Poruszanie się krokiem odstawno-dostawnym w kierunku sygnalizowanym 
przez nauczyciela - do przodu, do tyłu, w lewo i w prawo. 

• W dwójkach przodem do siebie, piłka trzymana między klatkami piersiowymi, 
poruszanie się krokiem odstawno-dostawnym. Co kilka kroków półobrót. 

• J.w. - ustawienie tyłem do siebie, piłka między plecami. 
• Ćwiczenie w dwójkach. Jeden z ćwiczących (stały) toczy piłkę po podłożu na 

zmianę w lewą i prawą stronę, drugi poruszając się krokiem odstawno-
dostawnym zbiera piłkę z podłoża i podaje sposobem półgórnym jednorącz do 
partnera. 

• Dwóch ćwiczących w siadzie wykonuje do siebie trzy podania - po trzecim 
z nich szybko wstają. Zawodnik, który ma piłkę wykonuje atak prostopadły 
(markuje rzut), ćwiczący bez piłki staje się obrońcą i wykonuje doskok.  

• Ćwiczenie w dwójkach. Zawodnicy poruszają się w dowolny sposób po 
ograniczonym obszarze. W wyznaczonym czasie starają się dotknąć partnera 
w udo lub podudzie. Zwycięża ten, któremu udało się to zrobić więcej razy - 
zdobył więcej punktów. 

• Ćwiczenie w dwójkach. Ustawienie przodem lub bokiem do siebie, ramiona 
splecione z tyłu tułowia. Na określonym polu i w określonym czasie należy jak 
najwięcej razy dotknąć stopą stopy rywala. 

• Zabawa "Poszukiwanie pary". Wszyscy ćwiczący dobrani parami tworzą dwa 
koła ćwiczących - zewnętrzne i wewnętrzne. Jeden z dwójki ustawiony w kole 
zewnętrznym, drugi w kole wewnętrznym. Koła poruszają się w przeciwnych 
kierunkach i różnymi sposobami. Na sygnał ćwiczący szukają partnera z pary. 
Ostatnia dwójka otrzymuje karne punkty. Wygrywa dwójka z najmniejszą 
ilością karnych punktów. 

• Zabawa "Berek z zastawianiem". W trójkach jeden goniący, drugi uciekający, 
zawsze twarzą do siebie. Między nimi trzeci ćwiczący, który ich oddziela. 
Uciekający stara się zawsze być za zasłaniającym. Wygrywa zawodnik, który 
w określonym czasie więcej razy dotknie uciekającego. 
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• Ćwiczenie w trójkach. Dwóch ćwiczących wykonuje podania, trzeci między 
nimi stara się przechwycić piłkę. Odległość między podającymi 4-6 m. Piłkę nie 
wolno przetrzymywać dłużej niż 3 sekundy. Przechwytujący nie może bronić 
nogami. 
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