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ВСТУП 

 

Фізичне виховання - одна з необхідних умов правильного розвитку 

учнів. Залучення до спорту з раннього дитинства дає людині фізичне 

загартування, виховує спритність, чіткість і швидкість реакції, підвищує 

активність, розвиває почуття колективізму. Повноцінний фізичний розвиток 

учнів можливий лише при комплексному використанні засобів фізичного 

виховання: природних чинників, гігієнічних заходів і фізичних вправ. 

Велике місце у всебічному фізичному розвитку учнів займають 

спортивні вправи (плавання, катання на ковзанах, санках, велосипеді), а також 

елементи спортивних ігор (баскетбол, футбол, настільний теніс, бадмінтон та 

ін.) Оволодіння всіма видами спортивних вправ має важливе значення для 

різнобічної фізичної підготовленості учнів. 

Дії учнів з м'ячем займають значне місце серед інших засобів фізичного 

виховання і ускладнюються з року в рік за рахунок введення додаткових 

завдань, а також більш складних способів виконання. Крім підкидань м'яча 

різними способами з різними завданнями, метань на дальність і в ціль, 

передбачено формування навичок ведення (відбивання м'яча), ловлі, передачі 

(перекидання м'яча один одному), а також закидання м'яча в корзину. 

Вправи в киданні, катанні м'ячів сприяють розвитку окоміру, 

координації, спритності, ритмічності, погодження рухів. Вони формують 

вміння схопити, утримати, кинути предмет, привчають розраховувати 

направленість кидка, погоджувати зусилля з відстанню, розвивають виразність 

рухів, просторове орієнтування. В іграх з м'ячем розвиваються фізичні якості 

дитини: швидкість, стрибучість, сила. 

В іграх і діях з м'ячем удосконалюються навички більшості основних 

рухів. Ігри з м'ячем - це своєрідна комплексна гімнастика. В ході її учні 

вправляються не тільки в киданні і ловлі м'яча, закиданні його в корзину, 

метанні на дальність і в ціль, але також в ходьбі, бігу, стрибках. Виконуються 

ці рухи в постійно мінливих обставинах. Це сприяє формуванню в учнів 

молодшого шкільного віку умінь самостійно застосовувати рухи в залежності 

від умов гри. У них ще слабо розвинена здатність до точних рухів, тому будь-

які дії з м'ячем роблять позитивний вплив на розвиток цієї якості. 

Вправи та ігри з м'ячем при відповідній організації їх проведення 

сприятливо впливають на фізичний розвиток і працездатність дитини. Вправи з 
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м'ячами різної ваги і об'єму розвивають не тільки великі, а й дрібні м'язи обох 

рук, збільшують рухливість суглобів пальців і кистей. При ловлі, і киданні 

м'яча учень діє обома руками. Це сприяє гармонійному розвитку центральної 

нервової системи і всього організму. 

В іграх з м'ячем колективного характеру створюються сприятливі умови 

для виховання позитивних морально-вольових рис учнів. Такі ігри привчають 

долати егоїстичні спонукання, виховують витримку. Знайомлячись з умовами 

гри, учень засвоює, що не він один хоче діяти з м'ячем, потрапляти їм в 

корзину, що його дії повинні сприяти успіху всієї команди. Заради інтересів 

команди дитині часто доводиться передавати м'яч партнеру, коли той має більш 

сприятливі умови для ведення успішної гри. Необхідність приймати швидкі, 

розумні рішення, правильно їх реалізовувати в грі сприяє вихованню 

впевненості, рішучості. У грі дитина завжди має можливість випробувати свої 

сили і переконатися в успішності дії. 

Елементарні дії гри в баскетбол можуть широко використовуватися в 

молодшій школі. На уроки при цьому можуть включатися  ігри з м'ячем, і 

спеціальні вправи по закріпленню навичок володіння ним. Навчання основним 

прийомам оволодіння  м'ячем в ігрових умовах повинно мати на меті 

досягнення сприятливого фізичного розвитку та різнобічної рухової 

підготовленості учнів, а також ознайомлення учнів з баскетболом у доступній 

формі. Основна увага має бути спрямована не на спеціальну підготовку, а на 

створення спільних передумов успішного навчання спортивним іграм в школі.  

Метою методичних рекомендацій є ознайомлення фахівців з фізичного 

виховання з методичними особливостями технічної підготовки дітей 

молодшого шкільного віку до гри у баскетбол у Цюрупинській спеціалізованій 

школі І-ІІІ ст. №2.  

            Методичні рекомендації містять опис технік володіння м’ячем, 

спеціальні вправи і рухливі ігри, які сприяють формуванню, навчанню і 

закріпленню технічних прийомів гри в баскетбол. 

 

1. Загальна характеристика техніки гри в баскетбол  

Для ефективного використання дій з м'ячем як частини рухової 

діяльності учнів молодшого шкільного віку необхідно перш за все знання 

змісту і структури доступних дітям прийомів, способів володіння м'ячем і 

особливостей їх формування. 
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В учнів молодшого шкільного віку при систематичному навчанні значно 

поліпшуються навички володіння м'ячем. Вони вільно його тримають, 

передають, кидають. Учні вміють стежити за польотом м'яча і спрямовуються у 

бік польоту м'яча, намагаючись зловити його. Такі рухи з м'ячем, як 

перекидання один одному, ловля, кидання в ціль, в учнів молодшого шкільного 

віку стають правильніше, вільніше в порівнянні з молодшими дітьми, 

досягають певного рівня досконалості. Тому на базі вже наявних рухів 

з’являється можливість формувати достатньо складні дії з м'ячем, навички 

виконання їх певними способами. 

Учень молодшого шкільного віку в змозі зрозуміти сутність колективної 

гри з м'ячем, мету і правила. Під час гри він повинен вміти визначити відстань, 

траєкторію польоту м'яча, його вагу і пружність, вміти орієнтуватися на 

майданчику, знаходити більш зручне місце для ведення гри. Формування цих 

умінь надзвичайно важливо для організації доцільних взаємодій в колективі 

учнів при ловлі, киданні, передачі, веденні та інших діях з м'ячем. Учні можуть 

засвоїти певну послідовність зміни ситуацій, їх взаємозалежність, можуть 

підпорядковувати свою діяльність свідомо поставленій меті. 

Рухлива гра з м'ячем вимагає певної мисленнєвої діяльності учнів: 

аналізу ситуації, прийняття рішення, відповідного обстановці, передбачення 

можливих дій противника. Отже, в рухомий колективній грі створюється 

субпідрядність різноманітних мотивів дій. Все це свідчить про те, що дітям 

молодшого шкільного віку доступні ігри, що готують до баскетболу. 

Гра в баскетбол - командна, спільні дії гравців у ній обумовлені єдиною 

метою. Вона складна й емоційна, включає в себе швидкий біг, стрибки, 

метання, здійснювані в оригінально задуманих комбінаціях, проведених при 

протидії партнерів по грі. 

Гра в баскетбол відрізняється від рухливих ігор більшою визначеністю. 

Склад команд обмежується встановленим числом учасників, а тривалість гри - 

певним часом. Вона має встановлені правила, які визначають точність рухових 

дій, проводиться за участю судді. Обов'язковими є правильна розмітка 

майданчика, відповідне обладнання та інвентар. 

Успішність навчання елементам гри в баскетбол в значній мірі залежить 

від відповідності відібраного навчального матеріалу віковим особливостям і 

можливостям учнів. Основуючись на схожості структури різних груп дій з 

м'ячем, на способах і умовах їх виконання, можна їх згрупувати наступним 



7 
 

 
 

чином: катання, метання-кидання, ведення, передача, ловля м'яча. Кожна дія 

можна виконувати декількома способами: з різних вихідних положень, однією 

або двома руками, в поєднанні з рухами (поворотами, присіданнями та ін.) 

Кожен спосіб дії здійснюється в різноманітних умовах: на місці, в русі, зі 

зміною напрямку і т. д. 

Техніка гри в баскетбол складається з двох видів дій. Для одного з них 

характерні рухи, що виконуються без м'яча і з м'ячем в руках без його передачі 

партнеру. До них відносяться: стійка, зупинки, повороти, стрибки, обманні 

рухи. Другий вид дій більш специфічний для баскетболу - ловля, передача, 

ведення і кидки м'яча в корзину. Вони виконуються різними способами в 

залежності від кваліфікації гравців, їх фізичної підготовленості і від ситуації 

гри. 

Найважливішим принципом відбору змісту для початкового навчання 

прийомам гри в баскетбол є виділення тих дій з м'ячем і без нього, які 

становлять основу техніки будь-якої рухливої і спортивної гри з м'ячем . 

Відібрані для розучування дії повинні забезпечити відповідність необхідного 

для їх засвоєння напруги сил з рівнем розвитку дітей, що займаються. 

 

2. Методика вивчення учнями техніки переміщення у баскетболі 

 

2.1 Техніка переміщення у баскетболі 

Для успішного оволодіння діями з м'ячем необхідно навчити учнів таких 

прийомів переміщення, як стійка, біг, стрибки, повороти, зупинки. Вправи 

протікають в умовах, коли увага учнів акцентується не на точному виконанні 

зупинок, стрибків і інших способів пересування, а на діях з м'ячем, від яких 

залежить хід гри. 

Як правильно стояти? Учні часто стоять на прямих, щільно стиснутих 

ногах. Слід навчити приймати і надалі зберігати основну стійку баскетболіста, з 

якої можна швидко, зручно і успішно виконувати будь-яку дію з м'ячем і без 

м'яча. Вона полягає в наступному: ноги зігнуті в колінах, розставлені на ширині 

плечей, одна з них виставлена на півкроку вперед. Тіло прямує вперед, тяжкість 

його розподіляється рівномірно на обидві ноги. Руки зігнуті в ліктях, 

притиснуті до тулуба. 

Пересування по майданчику здійснюється бігом в поєднанні з ходьбою, 

стрибками, зупинками і поворотами. Під час бігу учень повинен ставити ногу 
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на всю стопу або використовувати перекат з п'яти на носок. При цьому нога 

значно згинається в колінному суглобі. Розслаблені руки, напівзігнуті в ліктях, 

рухаються вільно. 

Зупинки. Учнів молодшого шкільного віку слід навчати зупинці двома 

кроками. Оволодіння цим способом багато в чому полегшує подальше 

навчання передачі м'яча в русі, кидку м'яча в корзину після його ведення і т. д. 

Зупинка починається з енергійного відштовхування однією ногою. Учень 

робить подовжений, стопорящий крок і, трохи відхилившись на опорну ногу, 

виконує другий крок. Інерція бігу гаситься згинанням ніг, вага тіла 

розподіляється рівномірно. 

            Навчання переміщенню починається з ознайомлення з основною 

стійкою баскетболіста. Тут слід звертати, особливу увагу на постановку ніг і 

рівномірний розподіл ваги тіла, на правильне положення корпуса. Надалі учні 

привчаються займати правильну стійку в ігрових вправах та іграх. 

При бігу важливо, щоб правильно ставилося стопа. Різке збільшення 

швидкості досягається сильним нахилом тулуба, короткими і різкими рухами 

ніг, постановкою перших кроків з носка. 

В пересуванні приставними кроками необхідно стежити, щоб кроки 

були легкими, а не з підскоками, рухи – м'якими. 

При навчанні зупинок слід дотримуватися такої послідовності: зупинка 

після ходьби кроком, потім після повільного бігу, зупинка після швидкого бігу 

і раптова зупинка. Спочатку зупинки виконуються вільно, а потім раптово, за 

звуковим і зоровим сигналами. 

 

 

 

2.2 Вправи для вивчення стійки та переміщень у баскетболі 

1. Побудова: учні розбігаються по майданчику з м'ячем в руках. 

Виконання: вільно грають на майданчику, виконують раз ні руху з 

м'ячем; після сигналу вчителя швидко ловлять м'яч і приймають правильну 

стійку. 

2. Побудова: учні без м'ячів розподіляються по колу, обличчям до 

середини його, на відстані 2-3 кроків один від одного. 

Виконання: пересуваються приставним кроком в сторону, зазначену 

учителем. Учитель часто змінює напрямок пересування. 
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Варіант. Після додаткового знака вчителя один учень рухається швидше 

за інших приставним кроком, обганяючи всю групу, і становиться на своє місце 

в коло. 

3. Побудова: учні стають в коло. 

Виконання: всі бігають по колу, за сигналом приймають правильну 

стійку. 

4. Побудова : учні встають в 2-3 колони на відстані 2-3 м одна від одної. 

Виконання: колони повільно рухаються вперед звичайним кроком; після 

сигналу вчителя перші пересуваються приставним кроком обличчям до своєї 

колони в її кінець і стають останніми. 

5. Побудова: учні поділяються на групи по 4-5 гравців, розраховуються в 

них по порядку і стають у колони. 

Виконання: учитель викликає учнів за номерами (не по порядку). Вони 

біжать спиною вперед до вказаного місця і повертаються звичайним кроком. 

Виграють ті, хто швидше виконав завдання. 

 

2.3 Рухливі ігри з м'ячем для закріплення техніки переміщень у 

баскетболі 

 

Грай, грай, м'яч не втрачай 

Завдання. Вчити слухати сигнал, дати учням відчути якості м'яча: вага, 

пружність і ін. Формувати вміння управляти м'ячем і грати з ним, не заважаючи 

товаришу, знайти вільне місце на майданчику. 

Опис гри. Всі учні розташовуються на майданчику, кожен вільно грає з 

м'ячем. Після сигналу вчителя всі повинні якомога швидше підняти м'яч вгору. 

Запізнилися отримують штрафне очко. Гра повторюється. Виграють ті учні, які 

під час гри не отримують штрафних очок. 

Варіант. Після сигналу вчителя всі гравці повинні правильно тримати 

м'яч чи прийняти стійку баскетболіста. За неправильний рух отримують 

штрафне очко. 

Методичні вказівки. Учитель називає рухи з м'ячем, які учні можуть 

виконувати в грі, наприклад, вести м'яч на місці і бігом, кидати м'яч у щит, в 

корзину, в стіну, вгору, вниз і т. д. 

Зроби фігуру 

Завдання. Вчити слухати сигнал, не кидати м'яч після нього. Формувати 

навички дії з м'ячем, виховувати розуміння поділитися м'ячем з товаришем. 
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Опис гри. Всі учні вільно розташовуються на майданчику, кожен другий 

має м'яч. Якщо вчитель говорить «день», все вільно грають з м'ячем в парі з 

товаришем. Якщо вчитель говорить «ніч», всі учні (з м'ячами і без них) повинні 

якомога швидше прийняти певну позу і не ворушитися. Заворушилися учень 

отримує штрафне очко. Виграють учні, які не отримали штрафних очок. 

Викликай на ім'я 

Завдання. Вчити ловити м'яч; розвивати реакцію, розуміння 

погоджувати дії. Виховувати відповідальність перед командою, позитивне 

ставлення до всіх граючих. 

Опис гри. Учні діляться на 4-5 груп і утворюють кола. В центрі кожного 

кола - учень з м'ячем. Після сигналу вчителя він кидає м'яч вгору і викликає на 

ім'я того, кому призначається м'яч. Той повинен встигнути зловити м'яч, не 

упустити його. Після цього, той, хто зловив м'яч кидає його вгору і також 

викликає кого-небудь. Виграє група, яка менше разів упустила м'яч на землю. 

Методичні вказівки. Діаметр кола, по якому розташовуються учні, слід 

поступово збільшувати. 

 

3. Методика вивчення техніки ловлі і передачі м’яча у баскетболі 

На перших заняттях більшість учнів намагаються ловити м'яч, 

притискаючи його до грудей, обхоплюючи його руками, стоячи на прямих, 

жорстко і щільно стислих ногах. Іноді учень навіть протягує напівзігнуті руки 

вперед і пасивно чекає, коли м'яч сам впаде на руки. Якщо м'яч летить вище або 

нижче рівня грудей, учні вже не можуть його спіймати, бо не вміють ловити 

м'яч кистями рук або прийняти більш зручне положення для його лову, 

пересуваючись в певному напрямку. Якщо ж учень спіймав м'яч таким 

недосконалим способом, він повинен перекладати м'яч у руках, щоб тримати 

його в зручному положенні, на що втрачається багато часу. 

Необхідно вчити зустрічати м'яч руками якомога раніше, утворюючи з 

пальців як би половину полої кулі, в яку повинен поміститися м'яч. Учень 

стежить за польотом м'яча, і як тільки м'яч доторкнеться до кінчиків пальців, 

він повинен захопити його і підтягнути до себе амортизуючим рухом. При 

цьому одночасно треба згинати ноги так, щоб прийняти положення вихідної 

стійки. 

Правила лову м'яча: 

1. М'яч лови кистями рук, не притискаючи до грудей, просуваючись 

назустріч м'ячу. 

2. Не затримуй м'яч у руках, швидко дій з ним. 
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Можливі помилки: прагнення затиснути м'яч, обхопити його руками; 

вузьке, розташування пальців і ловля м'яча напруженими кистями рук; прийом 

м'яча на заздалегідь зігнуті руки, без амортизації руху. 

Шляхи виправлення: стежити, щоб рух рук був спрямований назустріч 

м'ячу з широким розведенням пальців; ловити м'яч розслабленими кистями рук 

з подальшим відведенням їх назад і згинанням рук в ліктях. 

 

3.1 Техніка утримання м'яча 

Від рівня володіння навичками, від успішних дій з м’ячем залежать 

темп виконання вправ і перебіг гри, які зумовлюють ступінь рухової активності 

учнів. Від останньої залежить освітнє та оздоровче значення гри і вправ з 

м'ячем. Тому, основна увага повинна звертатися на техніку утримання і 

виконання дій з м'ячем. 

В освоєнні навички володіння м'ячем на першому етапі навчання велика 

роль належить зоровому аналізу. Зором в основному здійснюється контроль і 

коригування рухів у відповідності з їх результатами і властивостями м'яча. При 

формуванні дій з м'ячем у дитини з'являється точне їх відчуття, сила натиску на 

м'яч і швидкість його відскоку порівнюються з м'язовим відчуттям опору м'яча. 

Учень починає володіти їм без зорового контролю. 

Завдання першого етапу навчання - вироблення в учнів певних умінь 

поводитися з м'ячем, відчувати його властивості і виробляти рухи відповідно 

до них. Тому на  початковому етапі навчання доцільно давати різноманітні дії, 

а також стимулювати вільні ігри з м'ячем на уроках фізкультури і в самостійній 

рухової діяльності, не маючи на меті відпрацювання техніки цих дій. 

Учнів необхідно познайомити з деякими властивостями м'яча, 

показавши, що висота відскоку залежить від прикладеної до м'яча сили, 

дальність кидка - від ваги м'яча, а також від сили, що до нього прикладена. 

Потім учитель пропонує пограти з м'ячем, кидаючи його вгору, вниз, 

перекинути з однієї руки в іншу і т. д. У вправах учні звикають до м'яча, 

оволодівають  його якостями, вчаться керувати ним.  

Велике значення має правильне утримання м'яча. Початкове положення - 

тримати м'яч на рівні грудей двома руками. При цьому руки повинні бути 

зігнуті, лікті опущені вниз, кисті рук ззаду збоку м'яча, пальці широко 

розставлені, великі направлені один до одного, інші - вгору-вперед. Зрозуміло, 

по ходу гри учень може тримати м'яч в залежності від ігрової ситуації і 
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подальших дій з ним по-різному: піднімати його вгору, опускати вниз, 

відводити в бік так, щоб його не зміг вибити противник. 

 

Правила тримання м'яча: 

1. М'яч тримай на рівні грудей 

2. Руки зігни, пальці широко розстав. 

3. Лікті опусти вниз, м'язи рук розслаб.  

Можливі помилки: вузьке розташування пальців на м'ячі, розведення 

ліктів в сторони, тримання м'яча високо. 

Шляхи виправлення: контролювати широке розташування пальців, не 

закривати обличчя м'ячем. 

 

3.2 Вправи для навчання ловлі і передачі м’яча  

Одночасно з ловлею м'яча необхідно навчати учнів  передачі його двома 

руками з місця, в подальшому русі. Слід навчити передавати м'яч з правильної 

стійки, тримаючи м'яч двома руками на рівні грудей. При передачі учень 

повинен описати м'ячем невелику дугу до тулуба вниз - на груди і, розгинаючи 

руки вперед, від себе посилати м'яч активним рухом кисті, одночасно 

розгинаючи ноги. Така техніка передачі м'яча засвоюється дітьми поступово. 

На перших порах при передачі м'яча більшість учнів стараються 

штовхати м'яч обома руками, широко розводячи лікті в сторону. Але вже після 

2 - 3 занять багато хто починає виконувати підготовчі рухи перед передачею 

м'яча. Спочатку дітям важко встановити точну відстань до об'єкта, в який треба 

кинути м'яч, і передбачити траєкторію його польоту, вони часто кидають м'яч у 

ноги партнера. Але вже після 3-5 занять спостерігаються значні зміни в якості 

дій: учні починають кидати м'яч узгодженими рухами кистей рук, усього тіла, 

навчаються відразу після ловлі м'яча посилати його партнеру або в ціль, у 

більш точному напрямку і в більш швидкому темпі. 

Правила передачі м'яча: 

1. Лікті опусти вниз. 

2. Кидай м'яч на рівні грудей партнера. 

3. Супроводжуй м'яч поглядом і руками. 

Можливі помилки: неправильна стійка - щільно стислі і прямі ноги; 

надмірне розведення ліктів в сторони. 
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Шляхи виправлення: контролювати постановку ніг, зберігати положення 

незначного напівприсіду ; стежити, щоб напівзігнуті руки в лікті торкалися 

тулуба. 

Навчати ловлі м'яча слід після того, як учні навчаться правильно стояти, 

тримати м'яч, пересуватися по майданчику. Спочатку слід вчити ловити м'яч 

двома руками на рівні грудей, використовуючи легкі вправи. Освоюється 

положення пальців при лові м'яча після відскоку від підлоги, від стіни або 

щита, підвішеного на рівні грудей дитини, після кидка м'яча вгору і в інших 

вправах. Потім освоюється ловля м'яча паралельно з передачею його двома 

руками від грудей. Сприяють цьому такі вправи: ловля м'яча на місці і передача 

його двома руками партнерові; ловля на місці і передача м'яча, роблячи крок 

вперед ногою, що стоїть позаду; передача з наступним кроком і зміна місць з 

гравцем, який отримав м'яч. 

Ловля та передача м'яча виконуються спочатку при ходьбі, потім при 

бігу. Необхідно вчити ловити м'яч, що летить назустріч і збоку, низько і високо, 

на місці і в русі. Послідовно ускладнюються вправи в ловлі м'яча, варіюються і 

напрямки передачі м'яча. При цьому використовуються наступні вправи: 

передача м'яча парами, передача в трійках, в четвірках, в колі. Спочатку вправи 

виконують стоячи на місці, далі з переходом слідом за своєю передачею, на 

місце гравця, який отримав м'яч і, нарешті, з переходом в протилежному від 

передачі м'яча напрямку. 

У кожній вправі слід давати дітям посильні завдання: вибирати 

відповідний спосіб і напрямок передачі м'яча, діяти в залежності від показу дії 

або команди вчителя. При вдосконаленні лову і передачі м'яча широко 

застосовуються поєднання цих дій з іншими прийомами: зупинками, 

поворотами, веденням і киданням м'яча. 

При навчанні передачі м'яча однією рукою від плеча необхідно 

розвивати і вдосконалювати вміння передавати його як правою, так і лівою 

рукою. 

1. Побудова: учні встають у дві шеренги, обличчям один до одного, на 

відстані 2-3 м. 

Виконання: учні в парах передають м'яч один одному. 

Варіант. М'яч має один учень з першої пари. Після сигналу він передає 

м'яч напарнику з другої шеренги, той повертає м'яч в першу шеренгу, але вже 

другій дитині. Другий учень з першої шеренги кидає м'яч дитині другої 
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шеренги, що стоїть навпроти, і т. д. Так м'яч подорожує з однієї шеренги в 

іншу, не пропускаючи нікого з гравців. Останній учень, піймавши м'яч, біжить 

вперед і стає першим у своїй шерензі. Коли учні добре засвоять вправу, її 

можна виконувати з кількома м'ячами (3-4). 

 

2. Побудова: учні по троє стають в одну лінію на відстані 2 м один від 

іншого. М'яч знаходиться у середньої дитини кожної трійки. 

Виконання: в середині стоїть учень, що кидає м'яч спочатку тому, хто 

стоїть праворуч, отримує від нього м'яч і кидає тому, хто стоїть ліворуч. Вправа 

повторюється 6-8 разів. 

Варіант. М'ячі у крайніх учнів кожної трійки. Вони по черзі передають 

м'яч середній дитині, яка повертає м'яч тому, від кого отримав його. 

 

3. Троє учнів встають трикутником. Вони по черзі кидають м'яч один 

одному, тобто м'яч переміщається по трикутнику. 

 

4. Побудова: троє учнів встають трикутником, у них один м'яч. Місце 

гравця можна відзначити обручем, поклавши його на підлогу. 

Виконання: учні передають м'яч один одному по черзі. Після передачі 

м'яча кожен учень переміщається на місце того, кому кинув м'яч, тобто біжить 

слідом за м'ячем. 

5. Побудова: учні шикуються в дві шеренги обличчям один до одного. У 

кожній парі по м'ячу. 

Виконання: обидві шеренги рухаються приставним кроком до 

встановленого місця, і учні в парах перекидають один одному м'яч. Від 

встановленого місця пара розходиться, учні переходять у кінець своєї шеренги 

і продовжують вправу. 

3.3. Ігри з передачею і ловлею баскетбольного м'яча 

10 передач 

Завдання. Вчити передавати - ловити м'яч, розвивати вміння 

погоджувати дії з товаришами. Виховувати справедливість і прагнення 

допомогти товаришеві правильно виконувати рухи. 

Опис гри. Учні стають парами на відстані 2 м один від одного, у кожної 

пари по м'ячу. За сигналом вони починають передавати м'яч один одному 

заданим способом, намагаючись не впустити його на землю. Перемагає пара, 

яка швидше зробила 10 передач без падіння м'яча на землю. 
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Варіант. Пари, які упустили м’яч, виходять з гри. Виграють ті учні, які 

довше утримують м'яч. 

Методичні вказівки. Увага учнів звертається на те, що м'яч необхідно 

ловити, не притискаючи його до грудей, кидати його партнеру на рівні грудей. 

 

М'яч ведучому 

Завдання. Вчити передавати м'яч двома руками від грудей і ловити його. 

Розвивати уміння узгоджувати свої дії з діями товаришів. 

Опис гри. Учні діляться на 4-5 груп, кожна утворює своє коло діаметром 

4-5 м. У центрі кожного круга - ведучий з м'ячем. По сигналу ведучі по черзі 

кидають м'яч своїм гравцям, намагаючись не упустити, і отримують його назад. 

Коли м'яч обійде всіх гравців кола (1 - 3 рази), ведучий піднімає його вгору. 

Перемагає команда, яка менша кількість раз упустила м'яч. 

Варіант. Перемагає команда, яка швидше закінчила гру і меншу 

кількість разів упустила м'яч. 

Гонка м'ячів по колу 

Завдання. Розвивати швидкість у передачі м'яча, вміння зосередитися 

при виконанні завдання. Виховувати відповідальність перед товаришами по грі. 

Опис гри. Учні стають в коло на відстані витягнутих рук один від 

одного. У гравців, які стоять у колі напроти один одного, м'ячі різного кольору 

або розмірів. Після сигналу гравці починають передавати м'ячі один одному (за 

вказаним напрямом), намагаючись наздогнати інший м'яч. 

Злови м'яч 

Завдання. Вчити передавати м'яч однією рукою від плеча (правою, 

лівою). Виховувати вміння прийти на допомогу товаришу. 

Опис гри. Учні діляться по троє. Двоє з них стають один проти одного на 

відстані 3-4 м і перекидають м'яч один одному, як кому зручніше. Третій стає 

між ними і намагається зловити м'яч або хоча б торкнутися його рукою. Якщо 

це вдається, він міняється місцями з тим, хто кинув м'яч. 

Методичні вказівки. Учні, що передають м'яч, перед кидком його 

товаришеві можуть виконувати і інший рух, на приклад, вести його на місці або 

в русі, кинути його вгору, вниз і зловити. 

 

 

У кого менше м'ячів 

Завдання. Вчити передавати - ловити м'яч, розвивати вміння 

орієнтуватися на майданчику. 
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Опис гри. Учні утворюють дві рівні команди. Кожна з них бере по кілька 

м'ячів і розташовується на своїй половині майданчика. (Майданчик розділена 

сіткою, підвішеною на рівні 130-150 см.) Учні обох команд після сигналу 

вчителя намагаються перекинути свої м'ячі на майданчик противника. Виграє 

команда, на майданчику якої після другого свистка знаходиться менше м'ячів. 

Методичні вказівки. Забороняється штовхати один одного, віднімати 

м'яч. 

Займи вільне коло 

Завдання. Вчити передавати, ловити м'яч, розвивати навичку 

орієнтування на майданчику. Виховувати повагу до товаришів по грі. 

Опис гри. На землі (на підлозі) в різних місцях малюють кола діаметром 

50 см на відстані 1,5-2 м один від іншого. Всі учні, за винятком водучого, 

стають в них, потім перекидають м'яч товаришам в різних напрямках. Ведучий, 

перебуваючи між гуртками, намагається спіймати м'яч на льоту або хоча б 

торкнутися його рукою. 

Якщо ведучому вдається це зробити, вчитель дає свисток. За свистком 

гравці, що знаходяться в колах, міняються місцями, а ведучий намагається 

зайняти будь-який з кіл. Хто не встиг зайняти кола, той стає ведучим. Гра 

триває. Перемагають ті учні, які жодного разу не були ведучими. (Виконання 

ролі ведучого вперше виділеним гравцем в рахунок не приймається.) 

Методичні вказівки. Учні діляться на кілька груп. Коли вони засвоять 

хід гри, можна включити в неї другий м'яч і другого ведучого. 

Варіанти. 1. Ведучими виділяються двоє учнів. 2. У гру вводиться 

кілька м'ячів. 

Обжени м'яч 

Завдання. Вчити передавати, ловити м'яч. Виховувати відповідальність 

перед командою. 

Опис гри. Грають 2 (можна 4 - 6) команди. Гравці кожної команди 

стають в коло, вибирають ведучих, які мають м'ячі. Після сигналу вчителя 

кожен ведучий віддає м'яч гравцеві, що стоїть праворуч, а сам біжить вліво, 

оббігає коло і стає на своє місце. Отримавши м'яч передає його наступному 

справа і т. д. Коли перший повертається на своє місце, біжить наступний 

гравець. Гра закінчується, коли всі учні оббіжать коло і м'яч повернеться до 

ведучого. Виграє команда, яка швидше закінчила гру. 

Рухлива ціль 

Завдання. Вчити передавати-ловити м'яч, погоджувати свої дії з діями 

інших гравців, порівнювати кидок з відстанню до цілі. 
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Опис гри. Всі учні діляться на кілька груп, кожна група стає кругом з 

ведучим в центрі. Учні перекидають один одному м'яч, намагаючись потрапити 

в ведучого. Той. Що влучив стає ведучим, а учень, що ним був, постає в коло 

Методичні вказівки. М'яч можна кидати тільки в ноги ведучого. 

Варіант. Кидати м'яч у ведучого можна тільки після передачі (або 2-3 

передач м'яча) один одному. 

Встигни зловити 

Завдання. Вчити передавати-ловити м'яч, координувати свої дії з діями 

товаришів. 

Опис гри. Учні встають по колу з ведучим в середині. Вони перекидають 

м'яч з одного боку кола на другий, ведучий повинен зловити м'яч або 

торкнутися його рукою. Якщо йому це вдається, він встає в коло, а в середину 

йде той, хто останнім кинув м'яч. 

Методичні вказівки. Група ділиться на 4-6 підгруп. Учні стають в коло 

на відстані витягнутих рук. 

За м'ячем 

Завдання. Вчити передавати-ловити м'яч двома руками від грудей. 

Розвивати уміння орієнтуватися на майданчику, виховувати відповідальність за 

свої дії перед колективом. 

Опис гри. Учні утворюють кілька команд, кожна команда вибирає 

ведучого. Команди діляться навпіл і стають в колони одна проти одної на 

відстані 2-3 м. Після сигналу ведучий передає м'яч першому у протилежній 

колоні дитині, а сам біжить в кінець цієї колони, тобто слідом за м'ячем. Той, 

хто зловив також передає м'яч навпроти стоячому і вирушає за м'ячем. 

Гра закінчується тоді, коли всі гравці повернуться на свої місця, а м'ячі 

повернуться ведучим. 

Варіант. Виграє та команда, яка швидше закінчує гру. 

Методичні вказівки. Учні швидше зрозуміють, куди бігти після передачі 

м'яча, якщо пояснити, що вони повинні пересуватися в тому напрямку, куди 

був кинутий м'яч. 

 

 

4. Методика вивчення ведення м'яча в баскетболі 

Одним з найбільш важливих дій з м'ячем є його ведення, тобто 

переміщення з ним по майданчику, що передбачається  правилами більшості 

спортивних ігор. В методичних посібниках для вчителів з фізичної культури 

рекомендується вправа - відбивання м'яча. Однак ця дія відрізняється від 

ведення тим, що не має чіткої техніки виконання. Учні виконують його вільно, 
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при навчанні акцентується тільки висота відскоку м'яча. Ведення м'яча - більше 

цілеспрямована дія, до техніки ведення м'яча є певні вимоги. 

На початковому етапі навчання дітям більш доступно ведення м'яча з 

високим відскоком, тому що воно не вимагає низької стійки. Цей прийом 

дозволяє навчитися правильно тримати спину, не нахилятися до м'яча, бачити 

майданчик. Потім з'являється можливість навчити дитину пересуватись на 

напівзігнутих ногах. І нарешті, він легко засвоює ведення м'яча зі звичайним 

відскоком по прямій, зі зміною напрямків, а також при протидії іншого гравця. 

При веденні м'яча учні привчаються пересуватися на злегка зігнутих 

ногах, нахиляючи тіло трохи вперед. Рука, що веде м'яч, при цьому зігнута в 

лікті, кисть з вільно розставленими пальцями накладається на м'яч зверху і від 

себе. Поштовхи м'яча гравець виконує трохи збоку від себе, так само розмірено, 

узгоджено з пересуванням. 

На початковому етапі навчання ведення м'яча відзначається багато 

типових помилок. Перш за все, учні намагаються бити по м'ячу розслабленої 

долонею, не включаючи в роботу передпліччя, або б'ють рукою з зімкнутими 

пальцями по м'ячу зверху. Багато хто намагається вести м'яч прямо перед 

собою, що заважає просуванням нию вперед, так як при цьому можливе 

пересування лише невеликими, частими і нерівномірними кроками. Інші 

намагаються вести м'яч, простягаючи напружену руку вперед і просуваючись 

широкими кроками, ніби роблячи випади. При такому способі пересування 

вони вдаряють м'яч об підлогу 2-3 рази на кожен крок. 

У переважної більшості учнів рухи виконуються в цей час неритмічно, 

повільно, скуто. Вони не вміють поєднувати ритм руху руки з ритмом роботи 

ніг. Через неритмічність м'яч відскакує від підлоги на різну висоту, що 

найчастіше закінчується його втратою. 

У результаті систематичного навчання ведення м'яча в учнів 

виробляється вміння успішно управляти їм навіть без зорового контролю, 

просуваючись приставним кроком, змінюючи темп бігу, висоту відскоку м'яча, 

напрямок переміщення і т. п. При цьому рухи рук з м'ячем починають 

автоматично узгоджуватися з ритмом роботи ніг. Найбільш сприятливим 

ритмом ведення м'яча є такий, при якому на два кроки дитини припадає один 

удар м'ячем про майданчик. При цьому учень рухається невимушено, крок його 

стає досить широким і вільним. 

Правила ведення м'яча: 
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1. Не бий по м'ячу, а штовхай його вниз. 

2. Веди м'яч вперед-збоку, а не прямо перед собою. 

3. Дивись вперед, а не вниз на м'яч. 

Можливі помилки: тулуб сильно нахилений вперед, прямі ноги; удари 

по м'ячу розслабленої долонею, вузьке розташування пальців на м'ячі; ведення 

м'яча прямо перед собою. 

Шляхи виправлення: дотримуватися правильну стійку, штовхати м'яч 

вниз кистю руки за рахунок згинання та розгинання її в ліктьовому суглобі і 

м'якого направляючого поштовху пальцями; стежити за розміщенням пальців; 

м'яч посилати вперед - в сторону руху учня. 

При навчанні ведення м'яча доцільно спочатку використовувати 

підготовчі вправи: відбивання м'яча обома руками, відбиття правою і лівою 

рукою на місці, ведення м'яча на місці правою і лівою рукою, ведення на місці 

поперемінно правою і лівою рукою та інші, які дозволяють освоїти спосіб 

накладання руки на м'яч. М'яч контролюється пальцями, кистю, ліктем і рукою, 

при цьому регулюється висота і швидкість відскоку м'яча. Долоня зігнута у 

вигляді чашечки і не торкається м'яча, пальці зручно розведені, ведення 

починається м'яким рухом кисті. Штовхаючи м'яч, потрібно прагнути 

супроводжувати його як можна довше, зберігаючи над ним контроль. Увага 

дитини звертається на правильне положення руки й голови, на контроль за 

м'ячем за допомогою бокового зору. 

Після того як учень навчається контролювати м'яч обома руками досить 

впевнено, можна перейти до ведення в русі спочатку кроком, потім бігом. 

Головну увагу звертають на вироблення почуття ритму, вміння координувати 

рухи рук і ніг. Учень повинен виконувати рухи вільно, невимушено, м'яч не 

повинен перешкоджати бігу. Спочатку освоюється ведення м'яча по прямій, 

потім зі зміною напрямку, швидкості пересування і висоти відскоку м'яча. 

Удосконалюючи ведення м'яча, слід вводити протидію умовного 

противника. Спочатку активність протидії можна обмежити, а згодом 

наближати до ігрової обстановки, щоб формувати навички раціонального і 

самостійного застосування різних способів ведення м'яча. 

 

4.1. Вправи для навчання ведення м'яча 

1. Ведення м'яча на місці, активно штовхаючи його вниз правою, потім 

лівою рукою. 
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2. Ведення м'яча на місці поперемінно правою і лівою рукою, накладаючи 

праву кисть зверху праворуч, а ліву - зверху зліва. 

3. Ведення м'яча навколо себе правою, потім лівою рукою і поперемінно 

правою і лівою рукою. 

4. Ведення м'яча по колу правою і лівою рукою. 

 

Побудова: учні шикуються в дві розімкнуті шеренги. 

Виконання: перший учень першої шеренги веде м'яч, передає його 

першому гравцеві другої шеренги і сам стає на його місце; той веде і передає 

м'яч другому гравцеві першої шеренги і виконує те ж саме. Другий гравець 

першої шеренги передає м'яч другому гравцеві другої шеренги, той третього 

гравця першої шеренги і т. д. Останній учень першої шеренги, отримавши м'яч, 

веде його вздовж колони, віддає м'яч першому і сам залишається на його місці. 

Вправа повторюється. 

Побудова: група розподіляється по 6 чоловік, і під групи 

розташовуються по всій довжині майданчика. 

Виконання: перший гравець веде м'яч до другого, передавши м'яч, сам 

залишається на його місці, другий веде м'яч до третього і виконує те ж саме. 

Останній повертається на місце першого. 

Побудова: учні шикуються в колони по 4-6 чоловік. Напроти кожної 

колони виставляються кеглі (5-6 шт.) На відстані 1,5-2 м один від одного. 

Перші гравці в колоні мають по м'ячу. 

Виконання: після сигналу вчителя учні ведуть м'яч, обводячи першу 

кеглю праворуч, другу ліворуч і т. д. Зворотно ведуть м'ячі по прямій, 

передають їх наступним, а самі стають у кінець колони. 

 

 

 

4.2. Ігри з веденням м'яча 

Мотоциклісти 

Завдання. Удосконалювати ведення м'яча на місці та в русі, привчати 

учнів бачити майданчик. 

Опис гри. На майданчику розмічається дорога шириною 2-3 м і 

довжиною 4-5 м. Всі учні - мотоциклісти. Вони вільно ведуть м'яч по 

майданчику. Близько дороги стоїть регулювальник. Він зеленим і червоним 

прапорцями регулює рух по дорозі. Якщо регулювальник показує червоний 
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прапорець, мотоцикліст зупиняється, але мотор не вимикає - веде м'яч на місці. 

Коли піднімається зелений прапорець, мотоциклісти можуть проїхати вулицю 

без зупинки - провести м'яч бігом. (Рух по вулиці проходить в одному напрямі.) 

Методичні вказівки. Через певний час гри вчитель подає сигнал, учні 

міняють руку. 

Скажи, який колір 

Завдання. Вчити вести м'яч правою і лівою рукою, привчати учнів 

бачити майданчик. 

Опис гри. Всі учні мають м'ячі, крім ведучого, і вільно ведуть їх по 

майданчику. Ведучий пересувається з 2-3 прапорцями різних кольорів. Учень, 

біля якого зупиняється ведучий і показує прапорець-якого кольору, повинен, 

ведучи м'яч на місці, сказати, якого кольору прапорець показує ведучий. 

Варіанти. 1. Роль ведучого виконують відразу 2-3 дитини. 2. Ведучий 

показує палички, а гравець повинен сказати, скільки їх. 

Виклики за номерами 

Завдання. Вчити вести м'яч, швидко реагувати на сигнали. Виховувати 

відповідальність перед командою. 

Опис гри. Учні діляться на кілька команд по 4-5 гравців. У команді 

розраховуються по черзі і стають в колону. Перед кожною колоною 

розставляють 5-6 кеглі на відстані 1 м одна від одної. Учитель називає номера 

(не по черзі) і викликані учні ведуть м'яч, обводячи першу кеглю праворуч, 

другу ліворуч і т. д. Останню кеглю оббігають кругом і таким же чином 

повертаються назад. 

Виграє команда, яка упустить менше кеглів. 

Варіант. Виграє команда, що упустила менше кегель і швидше 

закінчила гру. Учень, який швидше виконав завдання, виграє для команди очко. 

В кінці гри вибирається команда-переможниця. 

Ведення м'яча парами 

Завдання. Вчити вести м'яч бігом, формувати вміння бачити майданчик. 

Виховувати чесність, справедливість в грі. 

Опис гри. Учні діляться по двоє. Кожен з них має м'яч і вільно 

пересувається по майданчику. Один учень в парі - ведучий, його мета - не 

гублячи м'яч, доторкнутися рукою до товариша по парі. Якщо йому це 

вдається, інший учень стає ведучим, а колишній ведучий вільно веде м'яч. 

Методичні вказівки. Після того як ведучий доторкнувся свого товариша, 

він повинен просунутися на 5-6 кроків вперед і тоді інший учень може його 

ловити. 
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Квач з м'ячем 

Завдання. Вчити вести м'яч у правильній стійці правої і лівої рукою 

бігом, змінюючи напрямок і швидкість пересування. Виховувати чесність, 

справедливість в грі. 

Опис гри. Учні з м'ячами вільно пересуваються по майданчику. Мета 

ведучого - ведучи м'яч, доторкнутися рукою до товариша. Якщо йому це 

вдається, той стає ведучим. 

Методичні вказівки. Спочатку роль ведучого виконує учитель, надалі - 

учень. 

 

 

Естафета з веденням м'яча 

Завдання. Вчити вести, передавати і ловити м'яч. Виховувати 

відповідальність перед командою. 

Опис гри. Учні діляться на команди по 5-6 гравців. Команда 

розташовується хрестоподібно, навколо неї креслиться коло. Учитель вказує 

напрямок пересування. Після сигналу перший учень з команди веде м'яч по 

колу, повертається па своє місце і передає м'яч наступному гравцеві, а сам стає 

в кінець. Перемагає команда, яка першою закінчує ведення м'яча. 

Варіанти. 1. Гравці розраховуються по номерах, їх викликає учитель. 2. 

Спочатку учень веде м'яч до кошика, кидає його в корзину, потім обводить 

його по колу і передає наступному гравцеві команди. 

 

5.Методика вивчення кидків м'яча в кошик 

Від точності кидків в кінцевому рахунку залежить успіх у грі. Рухи при 

передачі м'яча і кидках його в кошик є подібними за своєю структурою. Тому 

навчання кидкам м'яча у кошик можна також обмежити прищепленням 

навичок кидка двома руками від грудей і однією рукою від плеча. 

Кидати м'яч у кошик двома руками від грудей з місця потрібно з такого 

ж вихідного положення, як і при передачі м'яча. Утримуючи м'яч на рівні 

грудей, учень повинен описати їм невелику дугу вниз на себе і, випрямляючи 

руки вгору, кинути його з одночасним розгинанням ніг. Кисті і пальці при 

цьому м'яким поштовхом направляють м'яч в корзину. 

Кидок м'яча двома руками від грудей застосовується головним чином 

при киданні м'яча в корзину з місця. Кидок м'яча в корзину після ведення або 

після лову його, коли учень отримує м'яч, вибігаючи до щита, найчастіше 

проводиться однією рукою від плеча. Однак виконання цього прийому в русі 
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для дитини 7-8-річного віку ще важкувато, його легко засвоюють тільки більш 

здібні учні. Тому доцільно вчити кидати м'яч однією рукою від плеча з 

фіксацією зупинки. Такий спосіб кидання м'яча в кошик доступний і корисний 

для молодших школярів, він широко застосовується в рухливих іграх з 

елементами баскетболу і в самій грі в баскетбол. 

При кидку однією рукою від плеча з місця одна нога виставляється на 

півкроку вперед. М'яч знаходиться на долоні зігнутої в ліктьовому суглобі 

руки, що кидає і дотримується іншою рукою. Розгинаючи ноги, з одночасним 

випрямленням руки з м'ячем вгору-вперед, учень м'яким поштовхом кисті 

направляє м'яч в корзину. 

На початку навчання всі кидають м'яч у корзину, стоячи на прямих, 

щільно стиснутих ногах. Багато хто не тільки не направляє кидок м'яча рухом 

кисті руки, не прицілюється, але навіть не супроводжує політ м'яча поглядом, 

залишає голову нахиленою донизу. Часто при цьому учні відводять лікті в 

сторону. Але вже на 2-3-му занятті вони починають приймати правильну стійку 

перед кидком, супроводжувати м'яч поглядом. 

Іноді учні не вміють надати м'ячу потрібний напрямок, кидають його з 

низькою траєкторією або прямо вгору, і їх слід вчити цьому. Спочатку учні 

кидають м'яч з того місця, де їм зручніше зробити кидок, потім з відстані 1 м; в 

подальшому відстань збільшується до 2 - 2,5 м. В результаті багатократних дій 

з м'ячем у них виробляються окомір, вміння оцінювати траєкторію польоту 

м'яча, точне розрізнення відстані та розташування об'єктів у просторі. Учні 

починають швидко і точно кидати м'яч. 

Правила кидка м'яча в кошик: 

1. Кидаючи м'яч, не опускай голову, супроводжував його руками. 

2. Дивись в передній край кільця, якщо кидаєш стоячи прямо перед 

кошиком. Якщо знаходишся не по прямій перед кошиком, кидай з відскоком 

від щита - прицілюватися в ту точку, в яку хочеш потрапити м'ячем. 

3. Кидай сміливо, якщо м'яч не потрапить, не падай духом, повтори ще 

раз або передай м'яч партнеру, який знаходиться в більш зручному положенні. 

Можливі помилки: неправильне вихідне положення - ноги разом, прямі; 

неузгоджене рух рук і ніг, і випуск м'яча зусиллям плеча та передпліччя зі 

слабкою участю кисті руки. 

Шляхи виправлення: дотримуватися правильну стійку; при кидку 

одночасно випрямляти руки і ноги (після випуску м'яча кисть руки згинається). 
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Кидкам м'яча у кошик учнів навчають одночасно з навчанням передачі 

м'яча. Подібність координаційної структури полегшує процес оволодіння діями. 

При навчанні кидкам важливо зосереджувати увагу учнів на початковому 

положенні, на узгодженості роботи рук і ніг, рух кисті при кидку.  

Маючи велике прагнення закинути м'яч у кошик, учні часто в ході гри 

втрачають контроль над технікою кидка. Тому спочатку слід дати їм 

можливість вільно повправлятися в кидках, а в подальшому проводити 

навчання в спокійній обстановці. 

Навчання кидкам починають після ознайомлення з передачею м'яча, а 

також показу кидка м'яча в ціль, встановлену на підлозі. Для оволодіння 

кидками м'яча з траєкторією доцільно застосовувати підготовче вправу - кидок 

м'яча через перешкоду (мотузку, планку, сітку та ін.) Далі висота цілі 

поступово змінюється. 

Спочатку вчитель показує і пояснює дітям правила прицілювання, потім 

пропонує їм докинути м'яч до щита, потім дає завдання перекинути м'яч через 

високо підвішену сітку, мотузку і інші перешкоди (150 - 170 см висоти). При 

цьому учні засвоюють кидки м'яча з траєкторією. Коли вони навчаються 

просто докидати м'яч до корзини, треба запропонувати потрапити в неї тим чи 

іншим способом. Доцільно поступово збільшувати висоту до цілі. Для цього 

доречна стійка зі змінною висотою кільця. 

Учитель повідомляє дітям основні правила прицілювання, пояснює 

значення траєкторії польоту м'яча, її залежність від сили, що додається до 

м'яча. 

Учнів молодшого шкільного віку цікавить результат попадання, тому 

наприкінці вправ та ігор учитель підводить їх підсумок. Він відзначає успіхи 

учнів, пояснює, що було виконано ними добре, які порушення вони допустили. 

В результаті учні засвоюють, що вчитель під час ігор і вправ спостерігає за 

кожним з них, тому при повторенні намагаються ретельно виконувати всі його 

вимоги. 

 

5.1. Вправи для навчання кидків м'яча в кошик 

Для навчання учнів кидкам м'яча у кошик необхідно мати на 

майданчику не менше двох кошиків. Якщо їх більше, необхідно 

використовувати всі. Тоді дітям не доведеться довго чекати своєї черги, 

збільшиться їх рухова активність, вчителю легше буде їх організувати. 
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1. Побудова: учні шикуються в дві колони по 4-6 в кожній навпроти 

одного кошика. Одна колона займає місце з одного боку кошика, інша - з 

іншого. 

Виконання: учні, які стоять першими виконують кидок, намагаючись 

потрапити в корзину, ловлять м'яч і стають у кінець своєї колони. Те ж саме 

повторюють і інші гравці. 

Варіант. М'яч мають тільки перші учні в колоні. Після кидка вони 

ловлять м'яч і передають наступним, а самі стають в кінець колони. 

2. Побудова: 5-6 учнів вільно розташовуються навпроти кошика, кожен 

з м'ячем, 

Виконання: після сигналу вчителя учні кидають м'ячі, намагаючись 

якомога частіше потрапити в кошик. 

 

5.2. Ігри з кидками м'яча в кошик 

 

П'ять кидків 

Завдання. Вчити кидати м'яч у кошик, розвивати влучність, точність 

рухів. Виховувати чесність, справедливість. 

Опис гри. 10-12 учнів розташовуються на відстані 1,2-2 м від кошика. За 

сигналом вчителя всі кидають м'ячі в кошик, кожен підбирає свій м'яч і знову 

кидає. Перемагає той, хто швидше потрапить 5 раз в корзину, кидаючи м'яч 

зазначеним способом. 

Кидання м'яча в парах 

Завдання. Вчити кидати м'яч в корзину, поєднувати ловлю і кидки м'яча. 

Закріплювати вміння спільно гратися з м'ячем. 

Опис гри. Учні стають парами, у кожної пари один м'яч. Один учень з 

кожної пари стає під кошик, щоб зловити кинутий м'яч. Решта стають один за 

одним на відстані 2 м від кошика. Після сигналу вчителя вони кидають кожен 

свій м'яч (по 5 разів), потім міняються місцями з напарниками. Виграє пара, яка 

більше число раз потрапила в корзину. 

Методичні вказівки. Ловити м'яч після кидка і передавати його можна 

тільки у своїй парі. 

Влучно в кошик 

Завдання. Вчити поєднувати ведення, зупинку і кидки м'яча в корзину. 

Виховувати відповідальність і витримку. 

 Опис гри. Учні розподіляються на команди по числу щитів на 

майданчику і стають в середині її на вказані місця. У перших гравців в руках 
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м'яч. За сигналом вчителя кожен веде м'яч до щита, зупиняється, кидає м'яч 

двома руками від грудей, ловить і передає його наступному гравцеві по 

команді. Виграє команда, яка зробила більше влучень. 

Варіант. Учень, який влучив в кошик повторює кидок. 

Чия команда більше 

Завдання. Вчити влучно кидати м'яч у корзину. Розвивати здатність 

узгоджувати свої дії з діями товаришів, виховувати відповідальність і 

організованість. 

Опис гри. Учні діляться на команди по 4-5 гравців. Вони стають в 

колону на відстані 2 м від кошика. Перші в кожній колоні - з м'ячами. Після 

сигналу вчителя вони кидають м'ячі, намагаючись потрапити в кошик. Кожен 

ловить м'яч, передає його наступному товаришеві по команді, сам оббігає 

виставлені на майданчику кеглі і становиться в кінець колони. Те ж 

повторюють і наступні гравці. Виграє та команда, яка у встановлений час 

більше м'ячів закине в кошик. 

Варіант. Після кидка м'яча в кошик перший гравець передає м'яч з 

встановленого місця всім гравцям своєї команди по черзі, потім стає в кінець 

колони. Другий гравець кидає м'яч в кошик і також повторює всі дії. Гра 

закінчується, коли всі учні зроблять кидок у кошик. 

 

6. Індивідуальні підхід при навчанні техніки гри в баскетбол до 

дітей молодшого шкільного віку 

Процес формування дій з м'ячем у певній мірі обумовлений 

індивідуальними особливостями учнів. Учні, у яких більш координовані, точні 

рухи, які швидко реагують на сигнали і вміють оцінювати ситуацію, що 

склалася на майданчику, швидко опановують правильну техніку дій з м'ячем. 

Їм досить показати, пояснити і дати можливість потренуватися в діях. 

Уже після 2-3 занять такі учні можуть виконувати основу дії, хоча 

будуть при цьому відзначатися деякі помилки в їхніх діях, обмеження в темпі 

виконання дій з м'ячем. Наприклад, при передачі м'яча учень може забути 

прийняти правильну стійку, при кидку в корзину не достатньо активно кине 

м'яч. Він вільно і правильно може ловити м'яч, стоячи на місці, але не вміє 

ловити його, якщо м'яч посланий неточно. При веденні м'яча учень легко 

просувається кроком, але вільно бігти, ведучи м'яч, може, слабо управляти 

м'ячем лівою рукою. 

В процесі подальших вправ діти вчаться не тільки правильно 

виконувати дії з м'ячем, але швидко й обдумано застосовувати різні їх 
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поєднання, підбирати дії, більш відповідні обстановці, що склалася на 

майданчику. 

Однак частина учнів значно важче опановує дії з м'ячем. 

Некоординованість рухів, особливо повільна реакція на дії іншого гравця або 

на м'яч, який летить, невміння зосередитися уповільнює процес їх навчання. 

Якщо учень неуважний, не вміє зосередитися при виконанні навчальних 

завдань, не проявляє активності, рухи його мляві, повільні, педагог повинен 

знайти індивідуальний підхід до нього. Спершу треба прагнути зацікавити 

дітей фізичними вправами. Для цього можна його підбадьорювати, висувати 

ведучим (коли ця роль більш легка). Можна запропонувати йому вправлятися з 

дитиною, яка технічно правильно виконує рухи, або при можливості вчителю 

треба самому показати дитині той чи інший рух. В іграх з елементами 

індивідуальних змагань можна дати полегшене завдання, що врівноважує його 

сили з іншими дітьми, і т.д. З часом, учень переконується, що може не гірше 

інших грати з м'ячем, це підвищує інтерес, залучає його до більш ініціативної 

участі в іграх і вправах. Головне, щоб учень став більш рухливим, при 

необхідності боровся за м'яч, намагався допомогти товаришу, який потрапив в 

небезпечне положення, допомагав виграти очко. Зацікавленість іграми і 

вправами з м'ячем викликає в свою чергу необхідність уважно вислуховувати 

пояснення правил гри, техніки виконання рухів. 

У зв'язку з індивідуальними особливостями учнів потрібно особливо 

ретельний підбір дій з м'ячем, так як вони повинні відповідати можливостям 

усіх учнів. Непосильні завдання, передчасно пропоновані слабким дітям, так 

само як і вправи, які не потребують певних зусиль від сильніших учнів, 

однаково не забезпечують оптимального розвиваючого впливу на формування 

дій з м'ячем. 

Розглянемо конкретно можливості здійснення індивідуального підходу 

на прикладі проведення заняття. 

На початку заняття учні вправляються в передачі м'яча. Про водиться 

гра «М'яч водить», учні грають по підгрупах (6 підгруп). Ведучим призначають 

дитину, яка добре володіє м'ячем. Вона виконує більш важкі завдання, ніж 

решта гравців. При повторенні гри ведучі змінюються. 

Після цього учні діляться на дві підгрупи (в одній - краще володіють 

м'ячем, у другій - слабше). Перша підгрупа дітей проводить рухливу гру 

«Захист фортеці», друга - «Грай, грай, м'яч не втрачай». У першій грі учні 
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повинні виконувати дії з одним м'ячем, вміти поєднувати свої рухи з рухами 

товариша. Ролі розподіляються відповідно їх можливостям. У грі «Грай, грай, 

м'яч не втрачай» учні теж можуть виконувати різноманітні дії, але при цьому 

кожен грає зі своїм м'ячем, що значно простіше, але корисніше для другої 

групи. 

Для полегшення керівництва грою і формування вмінь самостійно грати 

з м'ячем можна залучити одну дитину для виконання функції судді. В даному 

випадку, в більш простий грі «Грай, грай, м'яч не втрачай», суддівство 

доставить дитині велике задоволення. 

В кінці заняття пропонується вправа - обвести м'яч між розставленими 

кеглями, не перекидаючи їх. Особливо вона рекомендується дітям, які слабо 

володіють м'ячем. 

Якщо ігри та вправи з м'ячем підбираються і проводяться з урахуванням 

можливостей кожної дитини, вони сприяють не тільки більш швидкому 

формуванню навичок володіння м'ячем, але також і загальному розвитку всіх 

учнів, як менш підготовлений них, так і сильніших. 
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7. План-конспект уроку баскетболу в 3-му класі 

Тема: Спортивні ігри. Баскетбол 

Мета: Розвивати фізичні якості у учнів молодшого шкільного віку при 

навчанні гри в баскетбол 

Завдання: 

1) Повторити комплекс ЗРВ з м’ячами  

2) Навчати ведення м’яча зі зміною напрямку руху 

3) Повторити ведення м’яча, пересуваючись кроком і бігом. 

4) Удосконалювати ловіння і передачу м’яча обома руками від грудей 

5) Сприяти розвитку спритності, швидкості в рухливих іграх «Мʼяч- 

капітану», «Естафета з веденням м’яча» 

Інвентар: м’ячі баскетбольні, фішки, свисток, 2 обручі. 

Місце проведення: спортивна зала 

 

Хід уроку 

Частина уроку Зміст Дозування Організаційно-

методичні вказівки 

Підготовча  Шикування в одну 

шеренгу 

 Розрахунок, 

привітання, 

повідомлення завдань 

уроку 

 Стройові вправи: 

повороти на місці, 

ліворуч, праворуч, 

кругом 

 Різновиди ходьби: 

 на носках, м’яч угору 

 на п’ятах, м’яч за 

голову 

 високо піднімаючи 

коліна, м’яч вперед 

 в присідці, м’яч 

вперед 

15-17 хв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевірити наявність 

форми, звернути увагу 

на самопочуття учнів.  

 

 

 

Стежити за поставою 

та чітким виконанням 

команд.  

 

Кожен учень тримає 

м’яч у руках. У 

колону по одному, 

дистанція 1,5 м. 
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 Різновиди бігу: 

 приставним кроком 

лівим і правим 

плечем вперед, м’яч 

вперед 

 високо піднімаючи 

коліна, м’яч вперед 

 із закиданням 

гомілок м’яч назад 

 спиною вперед, м’яч 

перед грудьми 

 із зупинками 

звуковими 

сигналами  

1 свисток – стійка 

баскетболіста 

2 свистки – зупинка з 

обвідкою м’яча 

навколо себе на 360˚ 

3 свистки – біг у 

зворотньому 

напрямку 

 Ігрове завдання 

«Мотоциклісти» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 хв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 хв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноги зігнуті в колінах, 

тулуб трохи вперед, 

лікті притиснуті до 

тулуба. 

 

 

 

 

Учні розташовуються 

на лицьовій лінії 

майданчика. За 

свистком біжать в 

протилежну сторону і 

піднімають м’яч 

вгору, повертаються 

кругом. На червоне 

світло «світлофора» 

відбивають м’яч на 

місці; на «зелене» - 

ведуть м’яч на 

протилежну сторону. 
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 7. Шикування в шеренгу і 

перешикування в 

колону по 4 

 8. ЗРВ з м’ячами  

     1. В.п. – о.с., м. внизу. 

 1- ліву назад на носок, м. 

вгору- прогнутися 

 2- в.п. 

 3-4- те саме, з правої  

     2. В.п. – с.н.н., м. біля 

грудей 

 1- поворот вліво, м. 

вперед 

 2- в.п. 

 3-4- те саме, вправо 

     3. В.п. – о.с., м. внизу 

 1- випад вперед лівою, м. 

вгору 

 2- в.п. 

 3-4- те саме, правою 

     4. В.п. – о.с., м. внизу 

 1- присід, м. вперед 

 2- нахил вперед, м. на 

підлогу 

 3- присід м. вперед 

 4- в.п. 

     5. В.п.- широка с.н.н., 

м. внизу 

 1-4 – описати «8» навколо 

ніг, починаючи з правої 

 5-8 – те саме, починаючи 

з лівої 

 

 

30 с. 

 

 

4 хв.  

6-8р. 

 

 

 

 

По 4 в 

кожну 

сторону 

 

 

 

6-8 р. 

 

 

 

 

 

8р. 

 

 

 

 

 

По 3 до 

кожної 

ноги 

 

 

 

Виконують окремо 

хлопці і дівчата. 

 

 

 

Дивитись на м’яч  

 

 

 

 

 

Ноги не відривати від 

підлоги  

 

 

 

 

Тулуб тримати прямо 

 

 

 

 

 

Ноги в колінах не 

згинати 

 

 

 

 

Ноги в колінах не 

згинати 
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      6. В.п. – о.с., м. внизу 

 1- стрибком, ноги 

нарізно, м. вперед 

 2- в.п. 

     9. Спеціальні вправи 

для кистей рук: 

«Хвиля» 

 

«Замок» 

 

 

«Салют» 

 

 

«Упор» 

  

  

 

6-8 р.  

 

 

 

2 хв.  

Стрибки легко на 

носках 

 

 

 

 

Працюють тільки 

кисті 

Руки в замку вперед і 

вгору пальці рук 

напружені 

Чергувати 

напруження з 

розслабленням 

Сильно натискати 

пальцями однієї руки 

на іншу 

Основна Робота по станціях 

 

 

1. Передача м. в стінку 

 

 

 

 

 

2. Ведення м. «змійкою» 

 

 

3. Парні вправи з м. 

 

 

 

 

22 хв. 

 

 

3 хв. 

15 с. на 

перехід від 

однієї 

станції на 

іншу 

3 хв. 

 

 

3 хв. 

 

 

 

 

Груповий метод 

Картки-схеми вправ, 

які треба виконувати 

Відстань до стіни 1.5 

м. Передача – крок 

безопорною назад. 

Мʼяч не притискати 

до тулуба. 

 

Обводити фішку 

справа – правою 

рукою, зліва – лівою. 

Учні розташовуються 

парами спинами один 

до одного в широкій 

стійці ноги нарізно. 

- Передача м. над 
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4. Передача м. в стінку, 

рухаючись приставним 

кроком 

 

 

 

5. Рухлива гра «Мʼяч 

капітану» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Естафета з веденням 

м’яча бігом 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 хв. 

 

 

 

 

 

3 хв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 хв. 

головою і між 

ногами 

- Двома руками 

вліво, вправо 

- Підкидання й 

ловіння м. з 

оплесками в 

долоні 

Відстань 1.5-2 м. 

Вправу виконують 

поточно, 

повертаючись на в.п. 

– ведення м. однією 

рукою. 

Передача і ловіння 

м’яча обома руками 

від грудей на місці. 

Капітан, 

повернувшись 

обличчям до 

партнерів, по черзі 

передає м. кожному, 

які після зворотної 

передачі перебігають 

у кінець колони. 

Перший гравець веде 

м’яч до обруча, 

залишає м. в ньому і 

повертається назад, 

передаючи естафету 

хлопком в долоню. 

Наступний біжить до 

обруча, забирає м’яч і 

веде його, передаючи 

наступному. 
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Заключна 1. Ігрове завдання «Не 

втрачай м’яча» 

 

 

 

 

2. Шикування в шеренгу 

3. Підбиття підсумків 

уроку. Оцінювання 

діяльності учнів. 

4. Домашнє завдання 

5. Організований вихід із 

спортивного залу 

1 хв. 

 

 

 

 

 

30 с. 

1 хв. 

 

 

30 с. 

 

Учні сидять на 

гімнастичній лаві, 

ноги прямі. Котити 

м’яч по ногах вниз і 

піднімати вгору без 

допомоги рук. 

Відмітити учнів, які 

на уроці виявили 

старанність. 

 

Стрибки зі скакалкою 

3х30р. 
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