
 

 

Konspekt lekcji wychowania fizycznego z unihokeja 

Temat: Przepisy gry w unihokeja i nauka strzału 

 

Nauczyciel WF: mgr Krzysztof Łasiewicki 

Sprzęt: kije, bramki, małe piłki.  

Cele operacyjne lekcji: 

1. Poznanie przepisów i zasad gry w unihokeja 

2. Wpływ współdziałania w grupie na doskonalenie umiejętności  

3. Uczniowie poznają atrakcyjne dyscypliny sportu 
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1. Czynności organizacyjno- porządkowe  

 

2. Zabawy o charakterze ożywiającym „berek unihokej” 
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Nauczyciel przeprowadza wykład z ogólnych zasad gry w unihokeja 

1. Drużyna składa się z minimum 6 i maksimum 20 zawodników 

2. Czas gry wynosi 3x20 minut efektywnego czasu . Możliwe jest 

skrócenie tego czasu w zależności od rodzaju zawodów 

3. Bandy okalające pole gry mają wysokość 50 cm . Bramki mają 

rozmiar 115x160x60 

4. Bramkarz nie może trzymać piłki dłużej niż 3 sekundy; wyrzucając 

(podając) piłkę, musi ona dotknąć boiska przed przekroczeniem linii 

połowy 

5. Po zdobyciu bramki oraz na rozpoczęcie tercji grę rozpoczyna się 

rzutem sędziowskim 

6. Pole bramkowe ma wymiary 4m x 5m 

7. Po zdobyciu bramki oraz na rozpoczęcie tercji grę rozpoczyna się 

rzutem sędziowskim  

8. Nie wolno popychać i przytrzymywać przeciwnika.  

9. Piłeczką można zagrywać tylko poniżej wysokości kolan 

10. Nie wolno zagrywać piłeczki ręką lub głową – nie dotyczy 

przypadkowego uderzenia piłeczką.  

11. Rozmiar kija dobieramy do wysokości zawodnika 

12. Nie wolno przyjmować piłeczki podskakując (oderwane obie stopy 

od ziemi).  

13. Nie wolno zagrywać piłeczki w pozycji siedzącej lub leżącej 

14. Piłeczkę można kopnąć, lecz nie więcej niż jednej raz pod rząd. 

15. Rzut wolny lub 2 minuty kary otrzymuje gracz za następujące 

przewinienia: grę wysokim kijem, uderzanie kija przeciwnika, 

zagranie piłki ręką lub głową, popychanie, przytrzymywanie; rzut 

karny jest zarządzany, gdy przewinienie popełniono w trakcie 

sytuacji bramkowej; sędzia może wymierzyć karę większą niż 2 

minutowa, jeśli uzna zachowanie zawodnika za niebezpieczne albo 

niesportowe 

Uczniowie wykonują ćwiczenia 

o Podania i przyjęcia piłki kijem w ustawieniu w rzędach: 

o podanie piłki kijem na wprost i przejście na koniec swojego rzędu  

o podanie piłki kijem, ćwiczący przebiega na koniec rzędu 

przeciwnego 

o Podania i przyjęcia piłki po trójkącie, ze zmianą miejsca 

ćwiczących za piłką.  

o Ćwiczenia w czwórkach: 

o zabawa Berek zabierający 

o Podania piłki w parach zakończone strzałem na bramkę 
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1. Ćwiczenia rozluźniające. 2. Podsumowanie lekcji. 3  

 


