Przykładowe treningi pokazowe

grupy wiekowej U11:
JAGIELLONIA BIAŁYSTOK, LECH POZNAŃ, LECHIA GDAŃSK, LEGIA WARSZAWA, POGOŃ SZCZECIN, ZAGŁĘBIE LUBIN

ZAPREZENTOWANE PONIŻEJ TRENINGI POKAZOWE ODBYŁY SIĘ PODCZAS I WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH „ONLY FUTBOL
– NAUCZANIE I DOSKONALENIE W KOMPLEKSOWYM ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY” 15 WRZEŚNIA 2017 R. W STRÓŻACH.

JAGIELLONIA BIAŁYSTOK
CZĘŚĆ GŁÓWNA
Rondo
Czas: 8 min.
3

Zawodnicy ustawieni jak na grafice. Gra zadaniowa na utrzymanie. Zawodnicy zewnętrzni
wymieniają między sobą podania. Zawodnik
środkowy stara się przejąć piłkę i aby wyjść
ze środka, musi wyprowadzić ją poza pole gry.
Wariant I: zawodnik zewnętrzny po podaniu
dotyka najbliższego znacznika.
Wariant II: zawodnik zewnętrzny po podaniu
przebiega na inny bok kwadratu.
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JAGIELLONIA BIAŁYSTOK
Temat zajęć: podania i przyjęcia piłki.
Trener: Rafał Muczyński

Przejście przez bramki
Czas: 10 min.
Zawodnicy ustawieni jak na grafice. Zadanie rozpoczyna zawodnik A, który podaje wewnętrzną częścią stopy do zawodnika B.
Wariant I: po wykonanym podaniu zawodnik
A wbiega do jednej z bramek. W tym czasie
zawodnik B stara się kierunkowo przyjąć piłkę i jak najszybciej przeprowadzić przez wolną
bramkę.
Wariant II: po podaniu zawodnik A przyjmuje
bierną postawę, zawodnik B wybiera dowolną
bramkę, przeprowadza piłkę, w dowolny sposób zmienia kierunek i przebiega przez drugą
bramkę.
Wariant III: pełna presja, zawodnik A stara
się przejąć piłkę.

CZĘŚĆ WSTĘPNA
Magiczny kwadrat 1
Czas: 5 min.
Zawodnicy ustawieni jak na grafice. Zadaniem zawodników zewnętrznych jest zmiana
miejsca po obwodzie. W tym czasie zawodnik w środku próbuje zająć zwalniające się
miejsce.
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Technika podań w grupach
Czas: 10 min.

Magiczny kwadrat 2
Czas: 5 min.

3

Zawodnicy ustawieni jak na grafice. Sekwencja zadań wg grafiki. W ćwiczeniu kształtujemy podanie wewnętrzną częścią stopy,
kierunkowe przyjęcie piłki oraz wyjście na
pozycję.

Do poprzedniego wariantu dodajemy piłkę.
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LECH POZNAŃ
Gra pomocnicza nr 2: 5 × 2 + 2
Cel:
• Atakujący: wykonać określoną liczbę podań/
wykonać podanie do zespołu oczekującego.
• Broniący: odbiór piłki.
Trzy zespoły po 4 zawodników + 1 neutralny.
Zespół w atakowaniu ma za zadanie wykonać
określoną liczbę podań lub wykonać podanie do
zespołu oczekującego (bonus), zmiana w zespole
odbierających. Zespół w bronieniu ma za zadanie
odebrać piłkę, 2 aktywnych w odbiorze + 2 aktywnych w strefie środkowej. Po odbiorze piłki uderzenie do bramki (bonus) lub bezpieczne podanie.
Zespół, który traci piłkę, przechodzi do odbioru.
Zadania dodatkowe:
Atak:
• tworzenie linii podania w pionie/poziomie,
• pozycja otwarta,
• przyjęcie kierunkowe.
Atak/obrona:
• agresywny odbiór piłki.
Obrona:
• odbiór piłki,
• współpraca 2 broniących.
Obrona/atak:
• uderzenie do bramki,
• bezpieczne podanie.

LECH POZNAŃ
Temat zajęć: faza atakowania – budowanie gry.
Trener: Damian Sobótka.
II trener: Błażej Marciniak.

Gra: Br + 6 × 6 + Br
Gra pomocnicza nr 1: 5 × 2
Cel:
• Atakujący: finalizacja.
• Broniący: odbiór piłki.
Dwa zespoły + 2 neutralnych. Zespół w ataku
w przewadze liczebnej ma zadanie zdobyć bramkę. Doskonalimy współpracę w fazie atakowania
2 środkowych pomocników 6/10 (2 linie). Zespół
w fazie bronienia ma za zadanie odebrać piłkę
w obronie wysokiej.
Zadania dodatkowe:
Atak:
• ustawienie 1–3–2–1,
• budowanie gry sektorem środkowym,
• współpraca 6/10 (2 linie).
Atak/obrona:
• agresywny odbiór piłki,
• skrócenie/zawężenie pola gry.
Obrona:
• ustawienie 1–1–2–1,
• obrona wysoka.
Obrona/atak:
• atak szybki,
• utrzymanie piłki w grze,
• rozszerzenie/wydłużenie pola gry.

Cel:
• Atakujący: wykonać określoną liczbę podań.
• Broniący: odbiór piłki.
Pięciu zawodników (niebiescy) mają wykonać określoną liczbę podań (bonus), utrzymując piłkę. Zawodnicy obwodowi oraz zawodnik
ze środka są aktywni w tworzeniu linii podania.
Dwóch broniących ma za zadanie odebrać piłkę, po odbiorze wykonać podanie między sobą
lub wyprowadzić piłkę na obwód.
Zadania dodatkowe:
Atak:
• tworzenie linii podania w pionie/poziomie,
• pozycja otwarta,
• przyjęcie kierunkowe.
Atak/obrona:
• agresywny odbiór piłki.
Obrona:
• odbiór piłki,
• współpraca 2 broniących.
Obrona/atak:
• podanie między sobą,
• wyprowadzenie piłki na obwód.
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LECHIA GDAŃSK
Ćwiczenie 2

1×1

Cel: doskonalenie techniki zwodów w grze
1 × 1.

3

Zawodnicy A i B prowadzą piłkę do pachołka i wykonują zwód. Po zwodzie zawodnik A
podaje piłkę do D, a zawodnik B podaje piłkę do C. Zawodnicy A i B stają się obrońcami
i przechodzą do gry 1 × 1 z zawodnikami C i D.
Celem zawodników C i D jest zdobycie małej
bramki, natomiast w momencie odbioru piłki
przez zawodników A i B celem jest również
zdobycie przeciwnie ustawionej małej bramki
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1×1

LECHIA GDAŃSK
Temat zajęć: doskonalenie zwodów w małych grach.
Trener: Mateusz Michalski, Paweł Rosiński.
Cele:
1. Doskonalenie techniki zwodów w formie ścisłej.
2. Doskonalenie techniki zwodów w grze 1 × 1, 2 × 2, 3 × 3.

Ćwiczenie 3
Cel: doskonalenie techniki zwodów w grze
2 × 2.

Rozgrzewka

Zawodnicy w wyznaczonym polu grają
2 × 2. Trzeci zawodnik z tej samej drużyny
znajduje się za małymi bramkami. Zawodnicy
zdobywają bramkę poprzez podanie piłki przez
małą bramkę do zawodnika ze swojej drużyny, ten po przyjęciu wprowadza piłkę do gry,
wykonując zwód przed zawodnikiem wbiegającym w jego miejsce.

Cel: zabawa ożywiająca doskonaląca drybling i kształtująca orientację w przestrzeni.
Zawodnicy ustawieni jak na grafice. W środku toczy się gra 1 × 1, zawodnik z piłką stara
się zagrać do zawodnika ze swojej drużyny
stojącego na obwodzie, który po otrzymaniu
piłki wprowadza ją do środka i robi to samo.
Po wejściu na obwód zawodnik zmienia miejsce z zawodnikiem obok, wykonując ćwiczenia
ogólnorozwojowe.
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Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 1

Cel: doskonalenie zwodów w małej grze
1 × 1 do 3 × 3.

1

Cel: doskonalenie techniki zwodów w formie
ścisłej.
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Pierwsi zawodnicy z każdego rzędu startują
w tym samym czasie, prowadząc piłkę do pachołka i wykonują określony zwód. Po trzecim
zwodzie wykonują podanie do następnego zawodnika i przechodzą na koniec rzędu.
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Gra rozpoczyna się od trzech gier 1 × 1.
W momencie straty lub strzelenia bramki zawodnicy przechodzą do wsparcia kolegów
z drużyny. Wygrywa zespół, który zdobędzie
więcej bramek.
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LEGIA WARSZAWA
Gra 1 × 1
Obrońcy „uwięzieni” w swoich strefach:
pierwsi grają przed napastnikiem, trzeci
ustawiony za napastnikiem; grę rozpoczyna
zawodnik za linią (może wprowadzić piłkę do
kwadratu obrońców i może być wtedy atakowany); napastnik po otrzymaniu podania gra
1 × 1 z obrońcą.
Progresja: obrońca ustawiony za napastnikiem może go atakować w momencie wykonania podania, jeden z dwóch obrońców
wspomaga.

LEGIA WARSZAWA

Gra falowa 3 × 3 + 2Br

Temat zajęć: ...
Trener: ...

Drużyna, która wygra, zostaje na placu gry.
Gra dowolna 6 × 6

Rozgrzewka
Rywalizacja 3 drużyn.

Gra na utrzymanie 4 × 4 + 2 + 2
Gra od jednego do drugiego obwodowego,
punkt za podanie bez przyjęcia od jednego
z dwóch obwodowych (przy bramkach), zewnętrzni obrońcy mogą wbiegać do jednego
kwadratu i tam zabierać piłkę, po odbiorze
atak na dużą bramkę.
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POGOŃ SZCZECIN
Ćwiczenie 3
Czas: 20 min.
Zawodnicy podzieleni na 4 zespoły. Gra 3 × 3.
Zadaniem drużyny atakującej jest zdobycie bramki, zadaniem drużyny broniącej – odbiór piłki, wymiana jednego podania miedzy sobą a następnie
celne podanie do drużyny oczekującej. Po bramce drużyna atakująca schodzi a pierwsza drużyna
w kolejce wprowadza piłkę. Po niecelnym strzale
atakujący stają się broniącymi – piłkę wprowadza
drużyna oczekująca w kolejce.
Wskazówki i korekta:
• natychmiastowy doskok po stracie,
• zamykanie linii podania.

Ćwiczenie 4
Czas: 20 min.
Zawodnicy podzieleni na 3 zespoły. Gra
4 × 4 do jednej bramki. Po stracie bramki grę
zaczyna bramkarz z przeciwnej strony, z drużyną, która była na obwodzie. Drużyna, która
zdobyła bramkę, odwraca się i doskakuje do
pressingu. Drużyna, która straciła bramkę,
ustawia się na obwodzie.
Wskazówki korekta: natychmiastowy doskok po stracie.

POGOŃ SZCZECIN
Temat zajęć: przejście z ataku do obrony – kontrapressing.
Trener: Marcin Pawlonka.
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CZĘŚĆ WSTĘPNA
Ćwiczenie 1
Czas: 15 min.
Zawodnicy ćwiczą w dwóch kwadratach.
Różne formy prowadzenia piłki, przetoczenia,
zwody (moves).
Wskazówki i korekta: dokładność wykonywanych ćwiczeń.

Ćwiczenie 5
Czas: 15 min.
Zawodnicy podzieleni na 2 zespoły. Ustawienie zespołów 1–3–3. Gra 7 × 7, jeden
zespół w fazie atakowania, drugi w pressingu.
Zawodnik po odbiorze musi przytrzymać piłkę
co najmniej przez 2–3 s i następnie wykonać
podanie.
Wskazówki i korekta:
• natychmiastowy odbiór po stracie piłki,
• kontrapressing.

CZĘŚĆ GŁÓWNA
Ćwiczenie 2
Czas: 15 min.
Zawodnicy podzieleni na 2 zespoły w kwadratach + bramkarz.
W każdym kwadracie gra na utrzymanie 3 × 3
+ bramkarz. Celem zawodników z piłką jest jej
utrzymanie, a zawodników broniących – jej odbiór.
W momencie straty piłki zespół, który ją stracił oraz
bramkarz od razu atakuje i stara się ją odebrać.
Wskazówki i korekta:
• natychmiastowy doskok po stracie piłki,
• zamykanie linii podania.
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CZĘŚĆ KOŃCOWA
Rozciąganie, stabilizacja
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ZAGŁĘBIE LUBLIN
TECHNIKA FUNDAMENTALNA
Sekwencje zwodów z dryblingiem
Czas: 10 min.
Prowadzenie piłki różnymi częściami stopy. Zawodnicy wykonują sekwencje zwodów
z dryblingiem doskonalące zwinność połączoną z kontrolą piłki.

TECHNIKA UŻYTKOWA
Kwadrat – technika zwodów,
dryblingu, kontroli piłki i ciała,
tzw. freestyle
Czas: 8 min.

6m

Zawodnik z piłką w środku pola gry ma za
zadanie zbliżyć się z nią do dowolnego rogu
kwadratu. Zawodnicy z piłkami na zewnątrz
blokują (bronią) znaczników przesuwają się
z piłką za liniami kwadratu (b. ważne!). Czas
pracy w środku pola gry to 40 s.

ZAGŁĘBIE LUBIN
Temat zajęć: Doskonalenie elementów techniki fundamentalnej.
Trenerzy: Sławomir Wałowski, Emil Nowakowski.

CZĘŚĆ WSTĘPNA
Prowadzenie piłki w formie
rozgrzewki
Czas: 8 min.

UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE
W GRACH

1×1

1 × 1 na 4 bramki
Prowadzenie piłki różnymi częściami stopy.
Zawodnicy prowadzą piłkę w sposób określony
przez trenera:
• zew.–wew. PN, z powrotem LN
• 2 × zew.–2 × wew. PN, z powrotem LN
• 2 × zew.–1 × wew. PN, LN
• 1, 2 × zew.–1 × wew. PN, LN
• 1, 2 × zew. – podeszwa PN, LN
• 1, 2 × zew. PN, LN
• wew.–zew. PN i wew.–zew. LN
• z półobrotem zew. część stopy i wew.
część stopy PN i z powrotem LN
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Technika – drybling, zwody w grach 1 × 1,
2 × 2. Zawodnik z piłka wykonuje serie zwodów w lewą lub prawą stronę, wybierając kierunek ataku i przeprowadzając piłkę dookoła
jednej z dwóch bramek. Obrońca z drugiej
strony pola, reagując na ruchy zwodne napastnika, obiega „swoją” bramkę po przekątnej, w zależności od tego, którą bramkę wybrał
zawodnik atakujący. Dochodzi do gry 1 × 1 na
4 bramki zakończonej strzałem w wyznaczonej
strefie.
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