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Krzysztof Karczmarz                   Grabowiec, 12.12.2011 r. 

nauczyciel wychowania fizycznego 

 

 

 

Sprawozdanie z działalności Koła Sportowego w ramach programu  

„Razem bezpieczniej”  w roku szkolnym 2010/2011 

Piłka nożna 
 

Liczba przeprowadzonych godzin: 64 

 

Adresatem zajęć byli uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół 

ponadgimnazjalnych (średnio 25 osób na treningu). Zajęcia z piłki nożnej odbywały się od 23 

maja do 8 grudnia 2011 r. 

Podczas spotkań młodzież doskonaliła technikę gry w piłkę nożną, zwłaszcza 

elementy związane z panowaniem nad piłką (przyjęcia i podania piłki różnymi częściami 

ciała). Uczniowie, którzy posiadali wyżej wymienione umiejętności poznawali proste systemy 

gry,    a następnie stosowali je na boisku podczas spotkań. Kolejnym ważnym punktem zajęć 

było omawianie, interpretacja i stosowanie przepisów gry na boisku oraz próby 

samodzielnego sędziowania małych gier. Oprócz poznawania typowych ćwiczeń i zagadnień 

związanych z piłką nożną uczestnicy zajęć pracowali nad swoją wydolnością, tężyzną 

fizyczną, zwiększali swoją ogólną sprawność, poznawali wreszcie wartości moralno-etyczne 

takie jak:  walka fair play, odpowiedzialność za kolegów z boiska, pomoc słabszym, dbanie         

o pomieszczenia, sprzęt do gry, przyjmowanie werdyktu sędziego jako jedynego słusznego.  

Założone cele programowe zostały zrealizowane. 

 

 

Realizowane zadania: 

- ćwiczenia wpływające na prawidłową postawę ciała. 

- zapoznanie z ogólnymi zasadami sędziowania. 

- kształtowanie nawyku czynnego wypoczynku. 

- nauka elementów taktyki: atak szybki, atak pozycyjny, stałe fragmenty gry. 

- doskonalenie elementów dotyczących taktyki gry: atak szybki i pozycyjny. 

- nauka współpracy w zespole. 

- rozgrywanie stałych fragmentów gry. 

- doskonalenie strzałów na bramkę; 

- przyjęcie piłki stopą, klatką piersiowa; 

- eliminowanie błędów dotyczących techniki. 

- dośrodkowania piłek sposobem górnym i dolnym; 

 

Efekty:  

- uczniowie utrwalali wiadomości z zakresu przepisów gry i sędziowania; 

- potrafią realizować założenia taktyczne; 

- potrafią współpracować na boisku; 

- uczniowie aktywnie spędzali czas wolny; 



2 

 

- uczniowie potrafią oddać celny strzał w kierunku bramki z krótkiego i długiego 

dystansu; 

- potrafią opanować piłkę po podaniu od partnera; 

- współpracować w drużynie realizując postawione zadanie taktyczne; 

- zainteresowanie piłką nożną najmłodszych uczniów. 

 

Uczestnictwo w zajęciach z piłki nożnej pozwalało na rozładowania napięcia i stresu 

towarzyszących  codziennym obowiązkom w domu i szkole. 

 

 

      

 
    

 

 

  

       

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     

       

 


