E-BOOK
I MEZOCYKL
OPRACOWAŁ

STANISŁAW
SZPYRKA

KATEGORIA

MEZOCYKL SZKOLENIOWY

Działania
usprawniające

Działania
indywidualne

III OBSZAR
MODELOWY

Gry 1x1

Kształtowani
e wzorców
ruchowych

Świadomość/
Motywacja

Model gry

Czucie piłki

Pływanie

2

Odbiór piłki
Przejście
z
atakowania
do bronienia

Koordynacja

Gry 2x1, 2x2

Poprawa
oceny FMS

Koncentracja
/Pewność
siebie

Nawadnianie

Żonglerka

Piłka ręczna

3

Prowadzenie
piłki Bronienie

Siła/
Wytrymałość

Gry 3x2, 3x3

Stabilizacja

Samodyscypli
na/Kontrola
emocji

Odżywianie

Kontrola
piłki nogami

Pływanie

4

Zwody/
Drybling z
piłką
Przejście
z bronienia
do
atakowania

Koordynacja

Gry 4x3, 4x4

Kształtowani
e wzorców
ruchowych

Wyznaczanie
celów/BPS

Aspekt
społeczny

Kontrola
piłki rękami

Unihokej

Działania
teoretyczne

Szybkość

1

Podanie i
przyjęcie
piłki
Atakowanie

Działania
mentalne

Działania
małych gier

Działania
funkcjonalne

II OBSZAR
MODELOWY

Działania
motoryczne

Działania
techniczno-taktyczne

Data mikrocyklu

Numer mikrocyklu

I OBSZAR
MODELOWY
Numer mezocyklu

MIESIĄC

OBSZAR

D1/D2 - MŁODZIK 12-13 LAT

I

MIKROCYKL SZKOLENIOWY
MŁODZIK (D1/D2) 12-13 LAT

KATEGORIA
Plan

MEZOCYKL

I

MIKROCYKL

I

DATA

Dzień

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Działania
technicznotaktyczne

Szukanie wolnych
przestrzeni Rozpoczęcie gry
krótkim/średnim
podaniem

Wykonanie wielu
sposób podań w
różnych
pozycjach Tworzenie wolnej
przestrzeni do
podania

Przyjmowanie
pozycji otwartej Zdobywanie
przestrzeni

Świadome ruchy
zwodne Odważny ruch w
kierunku brami
przeciwnika

Działania
motoryczne

Kształtowanie
szybkości reakcji/
w grach

Kształtowanie
podejmowania
decyzji/
reagowania/ w
grach

Kształtowanie
szybkości
poruszania się z
piłką/
pojedynczego
ruchu

Kształtowanie
postrzegania/
przewidywania/w
grach

Działania
małych gier

Małe gry 1x1
przodem do
bramki

Małe gry 1x1
bokiem do
bramki

Małe gry 1x1
tyłem do bramki

Małe gry 1x1
tyłem/przodem
do bramki

Sobota

Godzina
OBSZAR

I

MECZ

Działania
funkcjonalne

Kształtowanie
prawidłowego
biegu

Kształtowanie
prawidłowego
hamowania

Kształtowanie
prawidłowego
lądowania

Kształtowanie
prawidłowego
biegu

Działania
mentalne

Wpływ
czynników
zależnych i
niezależnych w
aspekcie piłki
nożnej.

Świadome
dążenie do celu.
Podejmowania
rywalizacji mimo
niekorzystnym
czynników.

Wpływ
czynników
zależnych i
niezależnych w
aspekcie piłki
nożnej.

Świadome
dążenie do celu.
Podejmowania
rywalizacji mimo
niekorzystnym
czynników.

Działania
teoretyczne

Podstawowe
działania
modelowe

Ustawienie w
systemie 1-4-3-1

Ustawienie
alternatywne w
systemie 1-3-2-3

Indywidualne
zachowania na
pozycjach

II

Działania
indywidualne

Czucie piłki - I poziom

Działania
uspawnające

Pływalnia

III

Niedziela

JEDNOSTKA TRENINGOWA
Trener

Stanisław Szpyrka

Temat zajęć

Atakowanie - Rozpoczęcie gry krótkim/średnim podaniem/Tworzenie wolnej przestrzeni do podania

Mikrocykl

Atakowanie - Gry 1x1

Technika/działania
indywidualne

Podania i przyjęcia piłki
Szukanie wolnych przestrzeni

Motoryka/
Funkcjonalne

Kształtowanie szybkości reakcji
Kształtowanie prawidłowego biegu

Działania grupowe/
zespołowe

Tworzenie wolnej przestrzeni do podania
Tworzenie podstawowych trójkątów przy otwarciu
gry
Małe gry 1x1 przodem do bramki

Mentalność/
wiedza

Wpływ czynników zależnych i niezależnych w
aspekcie piłki nożnej.
Podstawowe działania modelowe

Data zajęć

Asystent

Godzina
Czas

Miejsce

Kategoria

D1/D2

Sprzęt

Bramki

Małe bramki

Piłki

Stożki

Oznaczniki

-

-

Liczba

2

4

12

32

12

-

-

90 minut

CZĘŚĆ WSTĘPNA I

Mała Gra/Ćwiczenie

1

Zawodnicy

12

Opis

Czas

Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności,
omówienie tematu zajęć.
1. Mała gra po podaniu i przyjęciu piłki.

15

Zawodnicy podzieleni na dwie grupy. W formie ćwiczenia
gracz niebieski z białym wymienia podania na całej
przestrzeni boiska. Na sygnał Trenera „GRAJ" zawodnicy
przy piłce rozpoczynają atak na dwie dalsze bramki.
Zawodnik bez piłki po odbiorze atakuje przeciwne bramki.
Gra kończy się po ostatnim oddanym strzale.
Uwaga! Wszyscy zawodnicy biorą udział w grze do ostatniej
piłki (tworząc grę np. 4x3 lub 6x6)

CZĘŚĆ WSTĘPNA II

Ćwiczenie

Mała Gra

CZĘŚĆ GŁÓWNA I

Nr. Zajęć

Opis

Czas

2. Ćwiczenie szybkości reakcji + gra 1x1
Zawodnicy ustawieni w dwóch rzędach po dwóch stronach
boiska. Na sygnał Trenera koloru stożków zawodnicy mają
za zadanie jak najszybciej obiec każdy stożek, a następnie
wyjść do gry 1x1. Trener podaje piłkę do gracza który
szybciej wykona ćwiczenie, a następnie atakuję dwie dalsze
bramki. Podczas gry obrońca po przechwycie atakuje
przeciwne bramki.

15

Opis

Czas

3.Gra 1x1 po prowadzeniu i podaniu piłki
Pierwsi zawodnicy z rzędu prowadzą piłkę za połowę
podając do kolejnej osoby z przeciwnego rzędu. Po podaniu
ten zawodnik który pierwszy ominie (dotknie) bramkę
otrzymuję piłkę od Trenera. Jego zadaniem jest gra, atakując
dwie bramki z przeciwnej strony.

25

CZĘŚĆ GŁÓWNA II

Gra

Opis

Czas

4. Gra z akcentem na otwarcie gry
Nauczanie działań taktycznych w atakowaniu - otwarciu gry
oraz tworzeniu wolnych przestrzeni do podania piłki w
podstawowych trójkątach, pomiędzy:
- Bramkarz nr 1 - obrońca nr 5 - pomocnik nr 6
- Bramkarz nr 1 - obrońca nr 4 - pomocnik nr 6
- Obrońca nr 5 - pomocnik nr 6 - obrońca nr 4
- Obrońca nr 5 - prawy obrońca/prawoskrzydłowy nr 2/7 pomocnik nr 6
- Obrońca nr 4 - lewy obrońca/lewoskrzydłowy nr 3/11 pomocnik nr 6

25

Opis

Czas

Ćwiczenie

CZĘŚĆ KOŃCOWA

5. Kształtowanie prawidłowego biegu
Zawodnicy ustawieni w szeregu wykonują starty z
różnych pozycji z prawidłową postawa podczas biegu.
Ćwiczenie kształtujące prawidłowe zakresy ruchomości
w formie uspokajającej organizm zawodnika.

CZĘŚĆ DODATKOWA

Ćwiczenie

Opis

Czas

6. Wpływ czynników zależnych i niezależnych
w aspekcie piłki nożnej

5

7. Podstawowe działania modelowe
Główne akcenty:
- Rozpoczęcie gry krótkim/średnim podaniem
- Tworzenie wolnej przestrzeni do podania
- Kontrola przestrzeni przed przyjęciem i podaniem Zdobywanie przestrzeni
- Odważny ruch w kierunku brami przeciwnika
Zbiórka, podsumowanie treningu, pytania,
zadania, pożegnanie.
Indywidualne zadanie domowe

CZĘŚĆ ZADANIOWA

10

Czucie piłki - I poziom
1. TOE TAPS
2. SOLE ROLLS
3. INSIDE PUSH PULL
4. SOLE PUSH PULL
5. INSIDE OUTSIDE
6. INSIDE „V” CUTS
7. „L” DRAGS
8. CRUYFFS
9. OUTSIDE TOUCH STEEPOVER
10. SQUARES

JEDNOSTKA TRENINGOWA
Trener

Stanisław Szpyrka

Temat zajęć

Atakowanie - Wykonanie wielu sposób podań w różnych pozycjach -Tworzenie wolnej przestrzeni do
podania

Mikrocykl

Atakowanie - Gry 1x1

Technika/działania
indywidualne

Podania i przyjęcia piłki
Szukanie wolnych przestrzeni

Motoryka/
Funkcjonalne

Kształtowanie podejmowania decyzji/reagowania/ w
grach
Kształtowanie prawidłowego hamowania

Działania grupowe/
zespołowe

Tworzenie wolnej przestrzeni do podania
Tworzenie podstawowych trójkątów przy otwarciu
gry
Małe gry 1x1 bokiem do bramki

Mentalność/
wiedza

Świadome dążenie do celu. Podejmowania rywalizacji
mimo niekorzystnym czynników.
Podstawowe działania modelowe

Data zajęć

Asystent

Godzina
Czas

Miejsce

Kategoria

D1/D2

Sprzęt

Bramki

Małe bramki

Piłki

Stożki

Oznaczniki

-

-

Liczba

2

2

12

32

12

-

-

90 minut

CZĘŚĆ WSTĘPNA I

Mała Gra/Ćwiczenie

Nr. Zajęć

2

Zawodnicy

12

Opis

Czas

Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności,
omówienie tematu zajęć.
1. Mała gra po podaniu i przyjęciu piłki.

15

Zawodnicy podzieleni na dwie grupy. W formie ćwiczenia
gracz niebieski z białym wymienia podania na całej
przestrzeni boiska. Na sygnał Trenera „GRAJ" zawodnicy
przy piłce rozpoczynają atak na dwie dalsze bramki.
Zawodnik bez piłki po odbiorze atakuje przeciwne bramki.
Gra kończy się po ostatnim oddanym strzale.
Uwaga! Wszyscy zawodnicy biorą udział w grze do ostatniej
piłki (tworząc grę np. 4x3 lub 6x6)

CZĘŚĆ WSTĘPNA II

Ćwiczenie

Opis

Czas

2.Szybkość podejmowania decyzji/reagowania
w grach 1x1
Zawodnicy ustawieni w dwóch rzędach po dwóch stronach
boiska. Trener podaje piłkę w stronę zawodników, którzy
rywalizując w grze 1x1. Gracz po przyjęciu piłki na swojej
połowie atakuje dalszą bramkę, obrońca po przechwycie
atakuje przeciwną bramkę.

15

Uwaga! Zawodnicy podejmują decyzję, reagują w momencie
podania piłki od Trenera w ich kierunku.

CZĘŚĆ GŁÓWNA I

Mała Gra

Opis

Czas

3.Gra 1x1 po przyjęciu piłki.
Trener podaje piłkę w stronę zawodników, którzy są
ustawieni przy dwóch kolorach stożków. Po wskazaniu
przez trenera koloru stożka za- wodnika atakującego
zadaniem zawodnika jest przyjęcie kierunkowe piłki z
przeprowadzeniem przez wyznaczoną strefę oznaczoną
kolorem stożków ataku. W tym samym czasie zawodnik
broniący ma zadanie przebiec przez drugą strefę
oznaczoną kolorem stożków obrony. Po przeprowadzaniu
piłki atakującego przez strefę ma za zadanie strzelić do
dalszej bramki. Po odbiorze piłki przez obrońcę oddaje on
strzał do bramki przeciwnika.

20

CZĘŚĆ GŁÓWNA II

Gra

Opis

Czas

4. Gra z akcentem na otwarcie gry
Nauczanie działań taktycznych w atakowaniu - otwarciu gry oraz
tworzeniu wolnych przestrzeni do podania piłki w podstawowych
trójkątach, pomiędzy:

25

- Obrońca nr 5 - pomocnik nr 6 - obrońca nr 4
- Obrońca nr 5 - prawy obrońca/prawoskrzydłowy nr 2/7 pomocnik nr 6
- Obrońca nr 4 - lewy obrońca/lewoskrzydłowy nr 3/11 - pomocnik
nr 6
Oraz w podstawowych rombach:
- Bramkarz nr 1 - obrońca nr 5 - pomocnik nr 6 - obrońca nr 4
- Obrońca nr 5 - prawy obrońca/prawoskrzydłowy nr 2/7 pomocnik nr 8 - pomocnik nr 6
Ćwiczenie

Opis

CZĘŚĆ KOŃCOWA

5. Kształtowanie prawidłowego hamowania
Zawodnicy ustawieni w szeregu wykonują starty z
hamowaniem na sygnał Trenera.

10

Ćwiczenie kształtujące prawidłowe zakresy ruchomości
w formie uspokajającej organizm zawodnika.

CZĘŚĆ DODATKOWA

Ćwiczenie

CZĘŚĆ ZADANIOWA

Czas

Opis

Czas

6. Świadome dążenie do celu. Podejmowania
rywalizacji mimo niekorzystnym czynników.

5

7. Podstawowe działania modelowe
Ustawienie w systemie 1-3-2-3
Zbiórka, podsumowanie treningu, pytania,
zadania, pożegnanie.

Czucie piłki - I poziom
1. TOE TAPS
2. SOLE ROLLS
3. INSIDE PUSH PULL
4. SOLE PUSH PULL
5. INSIDE OUTSIDE
6. INSIDE „V” CUTS
7. „L” DRAGS
8. CRUYFFS
9. OUTSIDE TOUCH STEEPOVER
10. SQUARES

Indywidualne zadanie domowe

JEDNOSTKA TRENINGOWA
Trener

Stanisław Szpyrka

Temat zajęć

Atakowanie - Przyjmowanie pozycji otwartej - Zdobywanie przestrzeni

Mikrocykl

Atakowanie - Gry 1x1

Technika/działania
indywidualne

Podania i przyjęcia piłki
Przyjmowanie pozycji otwartej

Motoryka/
Funkcjonalne

Działania grupowe/
zespołowe

Przyjmowanie pozycji otwartej - Zdobywanie
przestrzeni
Małe gry 1x1 tyłem do bramki

Mentalność/
wiedza

Data zajęć

Asystent

Godzina
Czas

Kształtowanie szybkości poruszania się z piłką/
pojedynczego ruchu
Kształtowanie prawidłowego lądowania
Wpływ czynników zależnych i niezależnych w
aspekcie piłki nożnej.
Ustawienie alternatywne w systemie 1-3-2-3

Miejsce

Kategoria

D1/D2

Sprzęt

Bramki

Małe bramki

Piłki

Stożki

Oznaczniki

-

-

Liczba

2

4

12

32

12

-

-

90 minut

CZĘŚĆ WSTĘPNA I

Mała Gra/Ćwiczenie

3

Zawodnicy

12

Opis

Czas

Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności,
omówienie tematu zajęć.
1. Mała gra po podaniu i przyjęciu piłki.

15

Zawodnicy podzieleni na dwie grupy. W polu gry zawodnicy
z piłką mają za zadanie podać piłkę do jedno z
zewnętrznych graczy z jednoczesną zmianą pozycji.
Trener wprowadza modyfikację w sposobie podań, przyjęć
oraz prowadzenia piłki. Na sygnał Trenera „GRA” zawodnik
zewnętrzny po przyjęciu piłki atakuje dwie dalsze bramki.
Uwaga! Wszyscy zawodnicy biorą udział w grze do ostatniej
piłki (tworząc grę np. 4x3 lub 6x6)

CZĘŚĆ WSTĘPNA II

Ćwiczenie

Mała Gra

CZĘŚĆ GŁÓWNA I

Nr. Zajęć

Opis

Czas

2. Szybkość poruszania się z piłką/
pojedynczego ruchu
Zawodnicy ustawieni w dwóch szeregach po dwóch
stronach boiska. Za zadanie mają prowadzić piłkę do
środka ze zwodem (pojedynczym) przy zawodniku i zmianą
pozycji z partnerem.

15

Opis

Czas

3.Gra 1x1 tyłem do bramki
Trener zagrywa piłkę w kierunku rywalizujących
zawodników w pojedynku 1x1. Zadaniem zawodnika, który
zdobędzie piłkę jest atak tyłem do dwóch bramek. Po
przechwycie obrońca, atakuje dwie przeciwne bramki.

20

CZĘŚĆ GŁÓWNA II

Gra

Opis

Czas

4. Gra z akcentem na otwarcie gry
Nauczanie działań taktycznych w atakowaniu - otwarciu gry oraz
zdobywanie wolnych przestrzeni do podania piłki w 4
podstawowych rombach pomiędzy:
- Bramkarz nr 1 - obrońca nr 5 - pomocnik nr 6 - obrońca nr 4

25

-

Obrońca nr 5 - prawy obrońca/prawoskrzydłowy nr 2/7 -

pomocnik nr 8 - pomocnik nr 6

-

Pomocnik nr 6 - pomocnik nr 8 - napastnik nr 9 - pomocnik nr

10

-

Obrońca nr 4 - lewy obrońca/lewoskrzydłowy nr 3/11 - pomocnik
nr 10 - pomocnik nr 6
Ćwiczenie

Opis

CZĘŚĆ KOŃCOWA

5. Kształtowanie prawidłowego lądowania
Zawodnicy ustawieni w szeregu wykonują ćwiczenia
prawidłowego lądowania:
- Na jedną nogę
- Na dwie nogi
- Z przeskokiem z nogi na nogę
- Z przeskokiem obunóż na jedną nogę
- Z przeskokiem z jednej nogi na obie nogi

Czas
10

Ćwiczenie kształtujące prawidłowe zakresy ruchomości
w formie uspokajającej organizm zawodnika.

CZĘŚĆ ZADANIOWA

CZĘŚĆ DODATKOWA

Ćwiczenie

Opis

Czas

6. Wpływ czynników zależnych i niezależnych
w aspekcie piłki nożnej.

5

7. Ustawienie alternatywne w systemie 1-3-2-3
Zbiórka, podsumowanie treningu, pytania,
zadania, pożegnanie.

Czucie piłki - I poziom
1. TOE TAPS
2. SOLE ROLLS
3. INSIDE PUSH PULL
4. SOLE PUSH PULL
5. INSIDE OUTSIDE
6. INSIDE „V” CUTS
7. „L” DRAGS
8. CRUYFFS
9. OUTSIDE TOUCH STEEPOVER
10. SQUARES

Indywidualne zadanie domowe

JEDNOSTKA TRENINGOWA
Trener

Stanisław Szpyrka

Temat zajęć

Atakowanie - Świadome ruchy zwodne - Odważny ruch w kierunku bramki przeciwnika

Mikrocykl

Atakowanie - Gry 1x1

Technika/działania
indywidualne

Szukanie wolnych przestrzeni - Rozpoczęcie gry
krótkim/średnim podaniem

Działania grupowe/
zespołowe

Asystent

Świadome ruchy zwodne - Odważny ruch w kierunku
bramki przeciwnika
Małe gry 1x1 tyłem/przodem do bramki

Data zajęć

Godzina
Czas

Motoryka/
Funkcjonalne

Kształtowanie postrzegania/ przewidywania/w grach
Kształtowanie prawidłowego biegu

Mentalność/
wiedza

Świadome dążenie do celu. Podejmowania rywalizacji
mimo niekorzystnym czynników.
Indywidualne zachowania na pozycjach

Miejsce

Kategoria

D1/D2

Sprzęt

Bramki

Małe bramki

Piłki

Stożki

Oznaczniki

-

-

Liczba

2

4

12

32

12

-

-

90 minut

CZĘŚĆ WSTĘPNA I

Mała Gra/Ćwiczenie

4

Zawodnicy

12

Opis

Czas

Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności,
omówienie tematu zajęć.
1. Mała gra po podaniu i przyjęciu piłki.

15

Zawodnicy podzieleni na dwie grupy. W formie ćwiczenia w
swoich grupach podają piłkę na swojej połowie boiska. Na
sygnał Trenera „GRAJ" zawodnicy rozpoczynają atak na
dwie dalsze bramki.
Uwaga! Wszyscy zawodnicy biorą udział w grze do ostatniej
piłki (tworząc grę np. 4x3 lub 6x6)

CZĘŚĆ WSTĘPNA II

Ćwiczenie

Mała Gra

CZĘŚĆ GŁÓWNA I

Nr. Zajęć

Opis

Czas

2. Kształtowanie postrzegania/
przewidywania/w grach
Zawodnicy ustawieni w dwóch rzędach po dwóch stronach
boiska. Gra rozpoczyna się od podania Trenera na połowie
rywalizujących graczy z sygnałem do gry przodem lub tyłem
na bramki.
- „Przód” - gra 1x1 w kierunku dalszych bramek.
- „Tył” - era 1x1 na bliższe bramki (na swojej połowie).

15

Opis

Czas

3.Gra 1x1 tyłem/przodem do bramki
Trener zagrywa piłkę na środek boiska, jednocześnie
pokazując stronę graczy rywalizujących w pojedynku 1x1.
Ustalając wcześniej kolejność strony rywalizującej. Jeżeli
piłka jest na połowie przeciwnej zadaniem graczy jest atak
przodem do bramek. W przypadku kiedy Trener zagrywa
piłkę na połowę startujących graczy, to atakują bramki
ustawione za nimi.

20

CZĘŚĆ GŁÓWNA II

Gra

Opis

Czas

4. Gra z akcentem na indywidualne działania
Nauczanie indywidualnych działań taktycznych w
atakowaniu - otwarciu gry i świadome ruchy zwodne oraz
odważny ruch w kierunku bramki przeciwnika.

25

Opis

Czas

Ćwiczenie

CZĘŚĆ KOŃCOWA

5. Kształtowanie prawidłowego biegu
Zawodnicy ustawieni w szeregu wykonują starty z
różnych pozycji z prawidłową postawa podczas biegu.
Ćwiczenie kształtujące prawidłowe zakresy ruchomości
w formie uspokajającej organizm zawodnika.

CZĘŚĆ DODATKOWA

Ćwiczenie

CZĘŚĆ ZADANIOWA

10

Opis

Czas

6. Świadome dążenie do celu. Podejmowania
rywalizacji mimo niekorzystnym czynników.

5

7. Indywidualne zachowania na pozycjach
Zbiórka, podsumowanie treningu, pytania,
zadania, pożegnanie.

Czucie piłki - I poziom
1. TOE TAPS
2. SOLE ROLLS
3. INSIDE PUSH PULL
4. SOLE PUSH PULL
5. INSIDE OUTSIDE
6. INSIDE „V” CUTS
7. „L” DRAGS
8. CRUYFFS
9. OUTSIDE TOUCH STEEPOVER
10. SQUARES

Indywidualne zadanie domowe

MIKROCYKL SZKOLENIOWY
MŁODZIK (D1/D2) 12-13 LAT

KATEGORIA
Plan

MEZOCYKL

I

MIKROCYKL

2

DATA

Dzień

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Działania
technicznotaktyczne

Zdecydowane
działania mające
na celu skuteczny
odbiór - Szybki
atak na
przeciwnika z
piłką

Szybkie i
agresywne
działania Komunikacja w
zespole

Zmniejszenie
pola gry Odbudowanie
ustawienia

Szybkie i
agresywne
działania Reakcja na zamiar
po odbiorze piłki

Działania
motoryczne

Kształtowanie
koordynacji równowagi

Kształtowanie
koordynacji szybkości reakcji

Kształtowanie
koordynacji orientacji
przestrzennej

Kształtowanie
koordynacji dostosowania

Działania
małych gier

Małe gry w
przewadze
liczebnej 2x1

Małe gry w
równowadze
liczebnej 2x2

Małe gry w
mniejszości
liczebnej 1x2

Małe gry 2x1/2x2

Sobota

Godzina
OBSZAR

I

MECZ
Poprawa oceny
testy FMS przeniesienie nogi
nad poprzeczką

Poprawa oceny
testy FMS przysiad w
wykroku

Poprawa oceny
testy FMS głęboki przysiad

Działania
mentalne

Odpowiednia
koncentracjach na
zadaniach
podczas gier.
Decyzyjność w
wyboru lepszej
sytuacji
boiskowej.

Pozytywne
relacje. Odwaga
w podejmowaniu
decyzji.

Odpowiednia
koncentracjach
na zadaniach
podczas gier.
Decyzyjność w
wyboru lepszej
sytuacji
boiskowej.

Pozytywne
relacje. Odwaga
w podejmowaniu
decyzji.

Działania
teoretyczne

Nawadnianie w
dniach
treningowych i
nie treningowych

Wpływ
nawadniania na
organizm

Wpływ złego
nawadniania na
rozwój
organizmu.

Nawadnianie w
dniach
treningowych i
nie treningowych

Działania
funkcjonalne

Poprawa oceny
testy FMS głęboki przysiad

II

Działania
indywidualne

Żonglerka - I poziom

Działania
uspawnające

Piłka ręczna

III

Niedziela

JEDNOSTKA TRENINGOWA
Trener

Stanisław Szpyrka

Temat zajęć

Przejście z atakowania do bronienia - Zmniejszenie pola gry - Odbudowanie ustawienia

Mikrocykl

Przejście z atakowania do bronienia - Gry 2x1, 2x2, 1x2

Technika/działania
indywidualne

Działania grupowe/
zespołowe

Asystent

Odbiór piłki

Motoryka/
Funkcjonalne

Szybki atak na przeciwnika z piłką
Zmniejszenie pola gry
Odbudowanie ustawienia

Mentalność/
wiedza

Małe gry w równowadze liczebnej 2x2

Data zajęć

Godzina
Czas

Kształtowanie koordynacji - szybkość reakcji
Poprawa oceny testy FMS - przeniesienie nogi nad
poprzeczką
Pozytywne relacje. Odwaga w podejmowaniu decyzji.
Wpływ nawadniania na organizm

Miejsce

Kategoria

E1/E2

Nr. Zajęć

Sprzęt

Bramki

Małe bramki

Piłki

Stożki

Oznaczniki

-

-

Liczba

2

4

12

32

12

-

-

90 minut

CZĘŚĆ WSTĘPNA I

Mała Gra/Ćwiczenie

5

Zawodnicy

Opis

Czas

Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności,
omówienie tematu zajęć.
1. Mała gra 2x2 + szybkość reakcji.

15

Zawodnicy ustawieni wg. grafiki. Na sygnał Trenera pierwsi
zawodnicy z rzędów mają za zadanie jak najszybciej
„przybić piątkę”. Drużyna która pierwsza wykona zadanie
rozpoczyna atak w grze 2x2 na dalszą bramkę. Przeciwnicy
po odbiorze atakują przeciwną bramkę.

Ćwiczenie

Opis

CZĘŚĆ WSTĘPNA II

2. Szybkość reakcji i trafność postrzegania

Czas
15

Zawodnicy w parach podają piłkę do siebie. Na ustalony
sygnał wzrokowy, słuchowy, wyznaczeni zawodnicy muszą
wykonać przyporządkowane zadanie do danego sygnału,
(np. przysiad, wyskok, pompka).

Mała Gra

CZĘŚĆ GŁÓWNA I

12

Opis

3.Gra 2x2 po odbiorze piłki
Szybka reakcja w doskoku i odbiorze piłki

-

Ustawienie wyjściowe jak na gra ce. Zawodnicy
przeciwnych drużyn ustawieni na liniach bramkowych.
Zawodnik po przejęciu piłki zagranej przez trenera ma za
zadanie podać ją do partnera, atakując na dwie dalsze
bramki. Po odbiorze piłki obrońcy strzelają do jednej z
dwóch przeciwnych bramek

Czas
25

Gra

Opis

CZĘŚĆ GŁÓWNA II

4. Gra z akcentem przejścia z atakowania do
bronienia

Czas
25

Gra z założeniami na główne akcenty:
- Zmniejszenie pola gry
- - Odbudowanie ustawienia

Ćwiczenie

Opis

CZĘŚĆ KOŃCOWA

5. Poprawa oceny testy FMS - przeniesienie
nogi nad poprzeczką
Zawodnicy ustawieni w szeregu z tyczkami wykonują
ćwiczenia przysiadku przy korekcie Trenera.

Czas
10

Celem tego testu jest funkcjonalna ocena mobilności i
stabilności całego łańcucha kinematycznego kończyny
dolnej i tułowia.
Ćwiczenie kształtujące prawidłowy wzorzec
funkcjonalny

CZĘŚĆ DODATKOWA

Ćwiczenie

Opis

Czas

6. Pozytywne relacje. Od waga w
podejmowaniu decyzji.

5

7. Wpływ nawadniania na organizm
Zbiórka, podsumowanie treningu, pytania,
zadania, pożegnanie.

CZĘŚĆ ZADANIOWA

Indywidualne zadanie domowe
Żonglerka - I poziom
1. Pojedyncze odbicia
2. Żonglowanie po koźle
3. Żonglowanie bez odbicia

JEDNOSTKA TRENINGOWA
Trener

Stanisław Szpyrka

Temat zajęć

Przejście z atakowania do bronienia - Szybkie i agresywne działania - Komunikacja w zespole

Mikrocykl

Przejście z atakowania do bronienia - Gry 2x1, 2x2, 1x2

Technika/działania
indywidualne

Odbiór piłki
Szybki atak na przeciwnika z piłką

Motoryka/
Funkcjonalne

Działania grupowe/
zespołowe

Zmniejszenie pola gry
Odbudowanie ustawienia
Małe gry w mniejszości liczebnej 1x2

Mentalność/
wiedza

Data zajęć

Asystent

Godzina
Czas

Kształtowanie koordynacji - orientacji przestrzennej
Poprawa oceny testy FMS - przysiad w wykroku
Odpowiednia koncentracjach na zadaniach podczas
gier. Decyzyjność w wyboru lepszej sytuacji boiskowej
Wpływ złego nawadniania na rozwój organizmu.

Miejsce

Kategoria

E1/E2

Sprzęt

Bramki

Małe bramki

Piłki

Stożki

Oznaczniki

-

-

Liczba

2

4

12

32

12

-

-

90 minut

CZĘŚĆ WSTĘPNA I

Mała Gra/Ćwiczenie

6

Zawodnicy

12

Opis

Czas

Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności,
omówienie tematu zajęć.
1. Mała gra po odbiorze piłki.

15

Zawodnicy podzieleni na dwie grupy. W formie ćwiczenia
zawodnicy niebiescy prowadzą piłkę w wyznaczonym
sektorze, natomiast zawodnicy biali wykonują ćwiczenia
ogólnorozwojowe bez piłek. Na sygnał Trenera „atak”
zawodnicy biali odbierają piłkę graczom niebieskim i
atakują cztery bramki.

CZĘŚĆ WSTĘPNA II

Ćwiczenie

Mała Gra

CZĘŚĆ GŁÓWNA I

Nr. Zajęć

Opis

Czas

2. Ćwiczenia koordynacyjne - orientacji
przestrzennej z prowadzeniem piłki
Zawodnicy ustawieni w czterech rzędach.
Kolejno od 1 rzędu do 4 wykonują prowadzenie piłki do
środkowego kwadratu, następnie otrzymują informację o
kolorze strefy do której wprowadzają piłkę. Po ćwiczeniu
przechodzą o jeden rząd dalej.
Modyfikacja: Po wprowadzeniu piłki do kwadratu podają
piłkę do swojego rzędu, wykonując powyższe zadanie.

15

Opis

Czas

3.Gra 1x2 po odbiorze piłki
Kontrola przeciwnika i szybki doskok do piłki
- Ustawienie wyjściowe jak na gra ce. Dwóch zawodników
na linii bocznej boiska w oznaczonych strefach dwoma
kolorami oraz po drugiej stronie na środku pola zawodnik z
piłką. Zawodnik środkowy prowadzi piłkę za strefę,
wykonując podanie w stronę dwóch zawodników. W tym
momencie trener ustawiony za plecami podającego
wskazuje kolor za- wodnika atakującego, który z podającym
gra 2 × 1. Zadaniem atakujących jest strzał do jednej z
dwóch bramek ze strefy strzału oznaczonej stożkiem. Po
odbiorze piłki przez obrońcę oddaje on strzał do przeciwnej
bramki

25

Gra

Opis

CZĘŚĆ GŁÓWNA II

4. Gra z akcentem przejścia z atakowania do
bronienia

Czas
25

Gra z założeniami na główne akcenty:
- Szybkie i agresywne działania
- - Komunikacja w zespole

Ćwiczenie

Opis

CZĘŚĆ KOŃCOWA

5. Poprawa oceny testy FMS - przysiad w
wykroku
Zawodnicy ustawieni w szeregu z tyczkami wykonują
ćwiczenia przysiadku przy korekcie Trenera.

Czas
10

Celem tego testu jest funkcjonalna ocena mobilności i
stabilności całego łańcucha kinematycznego kończyny
dolnej, oraz jego poszczególnych komponentów
(stawów biodrowych, kolanowych, skokowych) podczas
asymetrycznego zadania ruchowego.
Ćwiczenie kształtujące prawidłowy wzorzec
funkcjonalny

CZĘŚĆ DODATKOWA

Ćwiczenie

Opis

Czas

6. Odpowiednia koncentracjach na zadaniach
podczas gier. Decyzyjność w wyboru lepszej
sytuacji boiskowej

5

7. Wpływ złego nawadniania na rozwój
organizmu.
Zbiórka, podsumowanie treningu, pytania,
zadania, pożegnanie.

CZĘŚĆ ZADANIOWA

Indywidualne zadanie domowe
Żonglerka - I poziom
1. Pojedyncze odbicia
2. Żonglowanie po koźle
3. Żonglowanie bez odbicia

JEDNOSTKA TRENINGOWA
Trener

Stanisław Szpyrka

Temat zajęć

Łączenie innych działań technicznych po prowadzeniu - Wykorzystanie pressingu wysokiego/ średniego

Mikrocykl

Bronienie - Gry 3x2, 3x3

Technika/działania
indywidualne

Działania grupowe/
zespołowe

Asystent

Prowadzenie piłki
Łączenie innych działań technicznych po prowadzeniu

Wykorzystanie pressingu wysokiego/ średniego
Małe gry w przewadze liczebnej 3x2

Data zajęć

Godzina
Czas

Motoryka/
Funkcjonalne

Mentalność/
wiedza

Siła - plyometryka / w grach
Stabilizacja rotacyjna
Odpowiednie przygotowanie do treningu i meczu.
Samodzielna realizacja wskazanych zadań przez
Trenera.
Podział produktów w diecie sportowca

Miejsce

Kategoria

E1/E2

Sprzęt

Bramki

Małe bramki

Piłki

Stożki

Oznaczniki

-

-

Liczba

2

4

12

32

12

-

-

90 minut

CZĘŚĆ WSTĘPNA I

Mała Gra/Ćwiczenie

CZĘŚĆ WSTĘPNA II

Ćwiczenie

Nr. Zajęć

7

Zawodnicy

12

Opis

Czas

Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności,
omówienie tematu zajęć.
1. Mała gra po prowadzeniu piłki
Zawodnicy ustawieni w dowolnym miejscu z piłkami.
Prowadzą piłkę w określony sposób przez Trenera. Na
początku trener ustala kierunek ataku dla niebieskich i
białych.
Zawodnicy na wskazany numer mają zadanie dodatkowe.
Pierwszy zawodnik, oddaje strzał, a następnie staje się
obrońcą.
Modyfikacja: Trener wskazuje jedną z bramek na którą,
zawodnicy oddają strzał.

15

Opis

Czas

2. Ćwiczenia siły - plyometryka / w grach
Zawodnicy ustawieni w dwóch szeregach, w jednym szeregu
z piłkami.
Zawodnicy bez piłek wykonując ćwiczenia plyometryczne:
- Przysiad z wyskokiem - przyjecie od partnera i gra 1x1 4 powtórzenia
- Skok w dal z jednej nogi - przyjęcie od partnera i gra 1x1
- 4 powtórzenia.

15

Po każdym powtórzeniu następuje zmiana w ćwiczenia w
szeregach

CZĘŚĆ GŁÓWNA I

Mała Gra

Opis

Czas

3.Gra 3x2 - Prowadzenie piłki ze zwodem
Ustawienie wyjściowe jak na grafie. Zawodnicy atakujący na
zewnątrz kwadratu, obrońcy ustawieni w środku kwadratu.
Drużyna atakująca poprzez wymianę podań oraz pozycji
ma za zadanie przeprowadzić piłkę z jednego boku
kwadratu na drugi, kończąc akcję strzałem do jednej z
dwóch bramek.
Zadania obrońców:
- W I fazie: w momencie przerwania gry w kwadracie przez
dwóch obrońców rozpoczynają atak na jedną z dwóch
bramek po wyprowadzeniu piłki z kwadratu;
W I I fa z i e : w m o m e n c i e p r ze r wa n i a g r y p o
przeprowadzeniu piłki przez kwadrat atakujących
rozpoczynają atak na dalszą bramkę.

20

Gra

Opis
4. Gra z akcentem bronienia

25

CZĘŚĆ GŁÓWNA II

Gra z założeniami na główne akcenty:
- Wykorzystanie pressingu wysokiego/średniego

Ćwiczenie

Opis

CZĘŚĆ KOŃCOWA

5. Stabilizacja rotacyjna
Zawodnicy ustawieni w szeregu wykonują ćwiczenia przy
korekcie Trenera.

Czas
10

Ustawienie zawodników w pozycji podporu przodem. Realizują
ćwiczenia zgodnie z pokazem i objaśnieniem Trenera.

Ćwiczenie

Opis

Czas

6. Odpowiednie przygotowanie do treningu i
meczu. Samodzielna realizacja wskazanych
zadań przez Trenera.

5

CZĘŚĆ DODATKOWA

7. Podział produktów w diecie sportowca
Zbiórka, podsumowanie treningu, pytania,
zadania, pożegnanie.

Indywidualne zadanie domowe
Kontrola piłki nogami - I poziom
CZĘŚĆ ZADANIOWA

Czas

1. Prowadzenie piłki po slalomie na odcinku 5 metrów (co 1 m. pachołek)
2. Zwroty z piłką po lini prostej.
3. Prowadzenie piłki lewą nogą po linii prostej.
4. Prowadzenie piłki prawą nogą po linii prostej.
5. Prowadzenie piłki prawą/lewą nogą po linii prostej.
6. Podania piłki dowolną nogą o ścianę
7. Podania i przyjęcia piłki dowolną nogą o ścianę

JEDNOSTKA TRENINGOWA
Trener

Stanisław Szpyrka

Temat zajęć

Prowadzenie piłki wszystkimi częściami stopy - Zasada gry 1x1 w obronie (doskok, zahamowanie,
ustawienie, cofanie, atak)

Mikrocykl

Bronienie - Gry 3x2, 3x3

Technika/działania
indywidualne

Prowadzenie piłki wszystkimi częściami stopy

Motoryka/
Funkcjonalne

Działania grupowe/
zespołowe

Zasada gry 1x1 w obronie (doskok, zahamowanie,
ustawienie, cofanie, atak)
Małe gry w równowadze liczebnej 3x3

Mentalność/
wiedza

Data zajęć

Asystent

Godzina
Czas

Wytrzymałość tlenowa w grach
Stabilizacja obwodowa
Kontrolowanie emocji w sytuacjach dużego ryzyka,
gdy pod presją.
Odpowiednia liczba posiłków w dniach treningowych i
nie treningowych

Miejsce

Kategoria

E1/E2

Sprzęt

Bramki

Małe bramki

Piłki

Stożki

Oznaczniki

-

-

Liczba

2

4

12

32

12

-

-

90 minut

CZĘŚĆ WSTĘPNA I

Mała Gra/Ćwiczenie

Nr. Zajęć

8

Zawodnicy

Opis

Czas

Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności,
omówienie tematu zajęć.
1. Mała gra 3x3 z akcentem na prowadzenie
piłki

15

Zawodnicy ustawieni po dwóch graczy w trzech sektorach.
Po otrzymaniu podania od Trenera do jednego z sektorów,
zdaniem atakujących jest wprowadzenie piłki do każdego z
sektorów. Następnie w grze 3v3 atakując dowolną bramkę.
Obrońcy po przechwycie piłki, wykonują powyższe zadanie.

Ćwiczenie

Opis

CZĘŚĆ WSTĘPNA II

2. Wytrzymałość tlenowa w grach

Czas
15

Zawodnicy ustawieni w czterech sektorach na boisku.
Zadaniem drużyny atakującej jest przeprowadzić lub podać
piłkę do każdego z sektorów. Po wykonanym zadaniu
oddają strzał na dalszą bramkę.
Modyfikację:
I - Zawodnicy rozpoczynają od gry rękami.
II - Po wykonanym zadaniu strzelają do dowolnej bramki.

Mała Gra

CZĘŚĆ GŁÓWNA I

12

Opis

Czas

3.Gra 3x3 - Prowadzenie piłki wszystkimi
częściami stopy
Ustawienie wyjściowe jak na grafice. Po podaniu piłki od
trenera zespół atakujący ma za zadanie przeprowadzić
piłkę ze środkowego sektora w kierunku sektora broniących,
po którym zawodnicy strzelają do jednej z dwóch bramek.
Drużyna broniąca po przechwycie piłki w strefie niskiej
(obrony) lub środkowej wykonuje powyższe zadanie. W
sytuacji odbioru piłki w strefie wysokiej (ataku) strzał do
jednej z dwóch bramek

20

Gra

Opis
4. Gra z akcentem bronienia

25

CZĘŚĆ GŁÓWNA II

Gra z założeniami na główne akcenty:
- Zasada gry 1x1 w obronie (doskok, zahamowanie, ustawienie,
cofanie, atak)

Ćwiczenie

Opis

CZĘŚĆ KOŃCOWA

5. Stabilizacja rotacyjna
Zawodnicy ustawieni w szeregu wykonują ćwiczenia przy
korekcie Trenera.

Czas
10

Ustawienie zawodników w pozycji podporu przodem. Realizują
ćwiczenia zgodnie z pokazem i objaśnieniem Trenera.

Ćwiczenie

Opis

Czas

6. Kontrolowanie emocji w sytuacjach dużego
ryzyka, gdy pod presją.

5

CZĘŚĆ DODATKOWA

7.Odpowiednia liczba posiłków w dniach
treningowych i nie treningowych

Zbiórka, podsumowanie treningu, pytania,
zadania, pożegnanie.

Indywidualne zadanie domowe
Kontrola piłki nogami - I poziom
CZĘŚĆ ZADANIOWA

Czas

1. Prowadzenie piłki po slalomie na odcinku 5 metrów (co 1 m. pachołek)
2. Zwroty z piłką po lini prostej.
3. Prowadzenie piłki lewą nogą po linii prostej.
4. Prowadzenie piłki prawą nogą po linii prostej.
5. Prowadzenie piłki prawą/lewą nogą po linii prostej.
6. Podania piłki dowolną nogą o ścianę
7. Podania i przyjęcia piłki dowolną nogą o ścianę

MIKROCYKL SZKOLENIOWY
MŁODZIK (D1/D2) 12-13 LAT

KATEGORIA
Plan

MEZOCYKL

I

MIKROCYKL

3

DATA

Dzień

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Działania
technicznotaktyczne

Zmiana kierunku,
zwrotów i
zatrzymań Wykorzystanie
pressingu
wysokiego/
średniego

Krótki kontakt z
piłką Odbudowanie
pozycji po stracie
piłki

Łączenie innych
działań
technicznych po
prowadzeniu Zawężanie pola
gry

Krótki kontakt z
piłką - Asekuracja,
Podwajanie,
Potrajanie

Działania
motoryczne

Siła - plyometryka
/ w grach

Wytrzymałość
tlenowa w grach

Siła - opór
własnego ciała

Wytrzymałość
beztlenowa w
grach

Działania
małych gier

Małe gry w
przewadze
liczebnej 3x2

Małe gry w
równowadze
liczebnej 3x3

Małe gry w
mniejszości
liczebnej 2x3

Małe gry 2x3/3x3

Sobota

Godzina
OBSZAR

I

MECZ
Działania
funkcjonalne

Stabilizacja
rotacyjna

Stabilizacja
obwodowa

Stabilizacja
podporowa

Stabilizacja
centralna

Działania
mentalne

Odpowiednie
przygotowanie do
treningu i meczu.
Samodzielna
realizacja
wskazanych zadań
przez Trenera.

Kontrolowanie
emocji w
sytuacjach dużego
ryzyka, gdy pod
presją.

Odpowiednie
przygotowanie do
treningu i meczu.
Samodzielna
realizacja
wskazanych zadań
przez Trenera.

Kontrolowanie
emocji w
sytuacjach dużego
ryzyka, gdy pod
presją.

Działania
teoretyczne

Podział
produktów w
diecie sportowca

Odpowiednia
liczba posiłków w
dniach
treningowych i
nie treningowych

Wpływ złego
odżywiania na
rozwój
organizmu.

Wpływ złego
odżywiania na
rozwój
organizmu.

II

Działania
indywidualne

Kontrola piłki nogami

Działania
uspawnające

Pływanie

III

Niedziela

JEDNOSTKA TRENINGOWA
Trener

Stanisław Szpyrka

Temat zajęć

Zmiana kierunku, zwrotów i zatrzymań - Wykorzystanie pressingu wysokiego/ średniego

Mikrocykl

Bronienie - Gry 3x2, 3x3

Technika/działania
indywidualne

Działania grupowe/
zespołowe

Asystent

Prowadzenie piłki

Motoryka/
Funkcjonalne

Zmiana kierunku, zwrotów i zatrzymań

Wykorzystanie pressingu wysokiego/ średniego
Małe gry w przewadze liczebnej 3x2

Mentalność/
wiedza

Siła - plyometryka / w grach
Stabilizacja rotacyjna
Odpowiednie przygotowanie do treningu i meczu.
Samodzielna realizacja wskazanych zadań przez
Trenera.
Podział produktów w diecie sportowca

Data zajęć

Godzina
Czas

Miejsce

Kategoria

D1/D2

Sprzęt

Bramki

Małe bramki

Piłki

Stożki

Oznaczniki

-

-

Liczba

2

4

12

32

12

-

-

90 minut

CZĘŚĆ WSTĘPNA I

Mała Gra/Ćwiczenie

CZĘŚĆ WSTĘPNA II

Ćwiczenie

Nr. Zajęć

9

Zawodnicy

12

Opis

Czas

Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności,
omówienie tematu zajęć.
1. Mała gra po prowadzeniu piłki
Zawodnicy ustawieni w dowolnym miejscu z piłkami.
Prowadzą piłkę w określony sposób przez Trenera. Na
początku trener ustala kierunek ataku dla niebieskich i
białych.
Zawodnicy na wskazany numer mają zadanie dodatkowe.
Pierwszy zawodnik, oddaje strzał, a następnie staje się
obrońcą.
Modyfikacja: Trener wskazuje jedną z bramek na którą,
zawodnicy oddają strzał.

15

Opis

Czas

2. Ćwiczenia siły - plyometryka / w grach
Zawodnicy ustawieni w dwóch szeregach, w jednym szeregu
z piłkami.
Zawodnicy bez piłek wykonując ćwiczenia plyometryczne:
- Przysiad z wyskokiem - przyjecie od partnera i gra 1x1 4 powtórzenia
- Skok w dal z jednej nogi - przyjęcie od partnera i gra 1x1
- 4 powtórzenia.

15

Po każdym powtórzeniu następuje zmiana w ćwiczenia w
szeregach

CZĘŚĆ GŁÓWNA I

Mała Gra

Opis

Czas

3.Gra 3x2 - Prowadzenie piłki ze zwodem
Ustawienie wyjściowe jak na grafie. Zawodnicy atakujący na
zewnątrz kwadratu, obrońcy ustawieni w środku kwadratu.
Drużyna atakująca poprzez wymianę podań oraz pozycji
ma za zadanie przeprowadzić piłkę z jednego boku
kwadratu na drugi, kończąc akcję strzałem do jednej z
dwóch bramek. Zadania obrońców:
- W I fazie: w momencie przerwania gry w kwadracie przez
dwóch obrońców rozpoczynają atak na jedną z dwóch
bramek po wyprowadzeniu piłki z kwadratu;
W I I fa z i e : w m o m e n c i e p r ze r wa n i a g r y p o
przeprowadzeniu piłki przez kwadrat atakujących
rozpoczynają atak na dalszą bramkę.

20

Gra

Opis

CZĘŚĆ GŁÓWNA II

4. Gra z akcentem bronienia

25

Gra z założeniami na główne akcenty:
- Wykorzystanie pressingu wysokiego/średniego

Ćwiczenie

Opis

CZĘŚĆ KOŃCOWA

5. Stabilizacja rotacyjna
Zawodnicy ustawieni w szeregu wykonują ćwiczenia
przy korekcie Trenera.

Czas
10

Ustawienie zawodników w pozycji podporu przodem.
Realizują ćwiczenia zgodnie z pokazem i objaśnieniem
Trenera.

Ćwiczenie

Opis

Czas

6. Odpowiednie przygotowanie do treningu i
meczu. Samodzielna realizacja wskazanych
zadań przez Trenera.

5

CZĘŚĆ DODATKOWA

7. Podział produktów w diecie sportowca
Zbiórka, podsumowanie treningu, pytania,
zadania, pożegnanie.

Indywidualne zadanie domowe
Kontrola piłki nogami - I poziom
CZĘŚĆ ZADANIOWA

Czas

1. Prowadzenie piłki po slalomie na odcinku 5 metrów (co 1 m. pachołek)
2. Zwroty z piłką po lini prostej.
3. Prowadzenie piłki lewą nogą po linii prostej.
4. Prowadzenie piłki prawą nogą po linii prostej.
5. Prowadzenie piłki prawą/lewą nogą po linii prostej.
6. Podania piłki dowolną nogą o ścianę
7. Podania i przyjęcia piłki dowolną nogą o ścianę

JEDNOSTKA TRENINGOWA
Trener

Stanisław Szpyrka

Temat zajęć

Krótki kontakt z piłką - Odbudowanie pozycji po stracie piłki

Mikrocykl

Bronienie - Gry 3x2, 3x3

Technika/działania
indywidualne

Działania grupowe/
zespołowe

Asystent

Prowadzenie piłki

Motoryka/
Funkcjonalne

Krótki kontakt z piłką

Mentalność/
wiedza

Odbudowanie pozycji po stracie piłki
Małe gry w równowadze liczebnej 3x3

Data zajęć

Godzina
Czas

Wytrzymałość tlenowa w grach
Stabilizacja obwodowa
Kontrolowanie emocji w sytuacjach dużego ryzyka,
gdy pod presją.
Odpowiednia liczba posiłków w dniach treningowych i
nie treningowych

Miejsce

Kategoria

D1/D2

Sprzęt

Bramki

Małe bramki

Piłki

Stożki

Oznaczniki

-

-

Liczba

2

4

12

32

12

-

-

90 minut

CZĘŚĆ WSTĘPNA I

Mała Gra/Ćwiczenie

Nr. Zajęć

10

Zawodnicy

12

Opis

Czas

Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności,
omówienie tematu zajęć.
1. Mała gra 3x3 z akcentem na prowadzenie
piłki

15

Zawodnicy ustawieni po dwóch graczy w trzech sektorach.
Po otrzymaniu podania od Trenera do jednego z sektorów,
zdaniem atakujących jest wprowadzenie piłki do każdego z
sektorów. Następnie w grze 3v3 atakując dowolną bramkę.
Obrońcy po przechwycie piłki, wykonują powyższe zadanie.

Ćwiczenie

Opis

CZĘŚĆ WSTĘPNA II

2. Wytrzymałość tlenowa w grach

15

Zawodnicy ustawieni w czterech sektorach na boisku.
Zadaniem drużyny atakującej jest przeprowadzić lub podać
piłkę do każdego z sektorów. Po wykonanym zadaniu
oddają strzał na dalszą bramkę.
Modyfikację:
I - Zawodnicy rozpoczynają od gry rękami.
II - Po wykonanym zadaniu strzelają do dowolnej bramki.

Mała Gra

CZĘŚĆ GŁÓWNA I

Czas

Opis

Czas

3.Gra 3x3 - Prowadzenie piłki wszystkimi
częściami stopy
Ustawienie wyjściowe jak na gra ce. Po podaniu piłki od
trenera zespół atakujący ma za zadanie przeprowadzić
piłkę ze środkowego sektora w kierunku sektora broniących,
po którym zawodnicy strzelają do jednej z dwóch bramek.
Drużyna broniąca po przechwycie piłki w strefie niskiej
(obrony) lub środkowej wykonuje powyższe zadanie. W
sytuacji odbioru piłki w strefie wysokiej (ataku) strzał do
jednej z dwóch bramek

20

Gra

Opis

CZĘŚĆ GŁÓWNA II

4. Gra z akcentem bronienia

25

Gra z założeniami na główne akcenty:
- Odbudowanie pozycji po stracie piłki
- Zawężanie pola gry

Ćwiczenie

Opis

CZĘŚĆ KOŃCOWA

5. Stabilizacja rotacyjna
Zawodnicy ustawieni w szeregu wykonują ćwiczenia
przy korekcie Trenera.

Czas
10

Ustawienie zawodników w pozycji podporu przodem.
Realizują ćwiczenia zgodnie z pokazem i objaśnieniem
Trenera.

Ćwiczenie

Opis

Czas

6. Kontrolowanie emocji w sytuacjach dużego
ryzyka, gdy pod presją.

5

CZĘŚĆ DODATKOWA

7.Odpowiednia liczba posiłków w dniach
treningowych i nie treningowych

Zbiórka, podsumowanie treningu, pytania,
zadania, pożegnanie.

Indywidualne zadanie domowe
Kontrola piłki nogami - I poziom
CZĘŚĆ ZADANIOWA

Czas

1. Prowadzenie piłki po slalomie na odcinku 5 metrów (co 1 m. pachołek)
2. Zwroty z piłką po lini prostej.
3. Prowadzenie piłki lewą nogą po linii prostej.
4. Prowadzenie piłki prawą nogą po linii prostej.
5. Prowadzenie piłki prawą/lewą nogą po linii prostej.
6. Podania piłki dowolną nogą o ścianę
7. Podania i przyjęcia piłki dowolną nogą o ścianę

JEDNOSTKA TRENINGOWA
Trener

Stanisław Szpyrka

Temat zajęć

Łączenie innych działań technicznych po prowadzeniu - Zawężanie pola gry

Mikrocykl

Bronienie - Gry 3x2, 3x3

Technika/działania
indywidualne

Działania grupowe/
zespołowe

Asystent

Prowadzenie piłki
Łączenie innych działań technicznych po prowadzeniu

Zawężanie pola gry

Motoryka/
Funkcjonalne

Mentalność/
wiedza

Małe gry w mniejszości liczebnej 2x3

Siła - opór własnego ciała
Stabilizacja podporowa
Odpowiednie przygotowanie do treningu i meczu.
Samodzielna realizacja wskazanych zadań przez
Trenera.
Wpływ złego odżywiania na rozwój organizmu.

Data zajęć

Godzina
Czas

Miejsce

Kategoria

D1/D2

Sprzęt

Bramki

Małe bramki

Piłki

Stożki

Oznaczniki

-

-

Liczba

2

2

12

32

12

-

-

90 minut

CZĘŚĆ WSTĘPNA I

Mała Gra/Ćwiczenie

Nr. Zajęć

11

Zawodnicy

12

Opis

Czas

Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności,
omówienie tematu zajęć.
1. Mała gra 2x2 z akcentem na odbiór piłki

15

Ustawienie wg. grafiki. Zawodnicy w trzech sektorach
r ywalizują 2x2. Zadaniem zawodników jest
przeprowadzenie piłki za strefę obrońców (za linie
strożków). Kierunek ataku ustanawia gracz wprowadzający
piłkę.

CZĘŚĆ WSTĘPNA II

Ćwiczenie

Opis

Czas

2. Siła - opór własnego ciała
Zawodnicy ustawieni w dwóch szeregach, w jednym z
piłkami.
Trener ustala i koryguje ćwiczenia dla zawodników:
1 szereg z piłkami:
- w podporze przodem podbijanie piłki z ręki do ręki.
- Odbicie pilki o ziemie z przysiadem, złapanie piłki w
wyskoku.

15

II szereg bez pilek:
- ćwiczenia animal movements

CZĘŚĆ GŁÓWNA I

Mała Gra

Opis

Czas

3.Gra 1x2 po odbiorze piłki
Zawodnicy ustawieni wg. grafiki w wyznaczonych polach.
Trener wznawia piłkę podaniem w jeden z zewnętrznych
sektorów Po zagraniu piłki atak rozpoczyna zawodnik
otrzymujący podanie i partner z tego samego koloru
sektora oraz obrońca.
W momencie
przechwytu piłki przez obrońce do gry wchodzi drugi
obrońca, atakując przeciwną bramkę w grze 2v2.

20

Gra

Opis

CZĘŚĆ GŁÓWNA II

4. Gra z akcentem bronienia

25

Gra z założeniami na główne akcenty:
- Zawężanie pola gry
- Asekuracja, Podwajanie, Potrajanie

Ćwiczenie

Opis

CZĘŚĆ KOŃCOWA

5. Stabilizacja rotacyjna
Zawodnicy ustawieni w szeregu wykonują ćwiczenia
przy korekcie Trenera.

Czas
10

Ustawienie zawodników w pozycji podporu przodem.
Realizują ćwiczenia zgodnie z pokazem i objaśnieniem
Trenera.

Ćwiczenie

Opis

Czas

6. Odpowiednie przygotowanie do treningu i
meczu. Samodzielna realizacja wskazanych
zadań przez Trenera.

5

CZĘŚĆ DODATKOWA

7. Wpływ złego odżywiania na rozwój
organizmu.
Zbiórka, podsumowanie treningu, pytania,
zadania, pożegnanie.

Indywidualne zadanie domowe
Kontrola piłki nogami - I poziom
CZĘŚĆ ZADANIOWA

Czas

1. Prowadzenie piłki po slalomie na odcinku 5 metrów (co 1 m. pachołek)
2. Zwroty z piłką po lini prostej.
3. Prowadzenie piłki lewą nogą po linii prostej.
4. Prowadzenie piłki prawą nogą po linii prostej.
5. Prowadzenie piłki prawą/lewą nogą po linii prostej.
6. Podania piłki dowolną nogą o ścianę
7. Podania i przyjęcia piłki dowolną nogą o ścianę

JEDNOSTKA TRENINGOWA
Trener

Stanisław Szpyrka

Temat zajęć

Krótki kontakt z piłką - Asekuracja, Podwajanie, Potrajanie

Mikrocykl

Bronienie - Gry 3x2, 3x3

Technika/działania
indywidualne

Działania grupowe/
zespołowe

Asystent

Prowadzenie piłki

Motoryka/
Funkcjonalne

Krótki kontakt z piłką

Asekuracja, Podwajanie, Potrajanie

Mentalność/
wiedza

Małe gry 2x3/3x3

Data zajęć

Wytrzymałość beztlenowa w grach
Stabilizacja centralna
Kontrolowanie emocji w sytuacjach dużego ryzyka,
gdy pod presją.
Wpływ złego odżywiania na rozwój organizmu.

Godzina
Czas

Miejsce

Kategoria

D1/D2

Sprzęt

Bramki

Małe bramki

Piłki

Stożki

Oznaczniki

-

-

Liczba

2

2

12

32

12

-

-

90 minut

CZĘŚĆ WSTĘPNA I

Mała Gra/Ćwiczenie

Nr. Zajęć

12

Zawodnicy

12

Opis

Czas

Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności,
omówienie tematu zajęć.
1. Mała gra z akcentem na prowadzenie piłki

15

Ustawienie wg. grafiki. Zawodnicy w wyznaczonej liczbie
rozpoczynają prowadzenie piłki na drugą stronę z
zatrzymaniem piłki, następnie rozgrywają grę na dalszą
bramkę po podaniu piłki od Trenera.
Modyfikację: Trener wyznacza liczbę graczy w ćwiczeniu
którzy następnie biorą udział w grze, np. 2x2, 3x3.
Ćwiczenie

Opis

CZĘŚĆ WSTĘPNA II

2. Wytrzymałość tlenowa w grach

15

Zawodnicy ustawieni w czterech sektorach na boisku.
Zadaniem drużyny atakującej jest przeprowadzić lub podać
piłkę do każdego z sektorów. Po wykonanym zadaniu
oddają strzał na dalszą bramkę.
Modyfikację:
I - Zawodnicy rozpoczynają od gry rękami.
II - Po wykonanym zadaniu strzelają do dowolnej bramki.

Mała Gra

CZĘŚĆ GŁÓWNA I

Czas

Opis

Czas

3.Gra 3x3 - Podanie i przyjęcie piłki po
prowadzeniu.

20

Grę rozpoczyna Trener podaniem piłki do środkowego
sektora. Zadaniem graczy po wygranym pojedynku 1v1 jest
podanie piłki do jednego z dwóch sektorów w której
znajduję się partner. Po zagraniu piłki do trzeciego sektora,
zawodnicy rozpoczynają atak na dalszą bramkę. Obrońcy
po przechwycie piłki, atakują przeciwną bramkę.

Gra

Opis

CZĘŚĆ GŁÓWNA II

4. Gra z akcentem bronienia

25

Gra z założeniami na główne akcenty:
- Asekuracja, Podwajanie, Potrajanie

Ćwiczenie

Opis

CZĘŚĆ KOŃCOWA

5. Stabilizacja rotacyjna
Zawodnicy ustawieni w szeregu wykonują ćwiczenia
przy korekcie Trenera.

Czas
10

Ustawienie zawodników w pozycji podporu przodem.
Realizują ćwiczenia zgodnie z pokazem i objaśnieniem
Trenera.

Ćwiczenie

Opis

Czas

6. Kontrolowanie emocji w sytuacjach dużego
ryzyka, gdy pod presją.

5

CZĘŚĆ DODATKOWA

7. Wpływ złego odżywiania na rozwój
organizmu.
Zbiórka, podsumowanie treningu, pytania,
zadania, pożegnanie.

Indywidualne zadanie domowe
Kontrola piłki nogami - I poziom
CZĘŚĆ ZADANIOWA

Czas

1. Prowadzenie piłki po slalomie na odcinku 5 metrów (co 1 m. pachołek)
2. Zwroty z piłką po lini prostej.
3. Prowadzenie piłki lewą nogą po linii prostej.
4. Prowadzenie piłki prawą nogą po linii prostej.
5. Prowadzenie piłki prawą/lewą nogą po linii prostej.
6. Podania piłki dowolną nogą o ścianę
7. Podania i przyjęcia piłki dowolną nogą o ścianę

MIKROCYKL SZKOLENIOWY
MŁODZIK (D1/D2) 12-13 LAT

KATEGORIA
Plan

MEZOCYKL

I

MIKROCYKL

4

DATA

Dzień

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Zwód pojedynczy
-Dokładne
zagranie po
przyjęciu piłki

Sobota

Godzina
OBSZAR

Działania
technicznotaktyczne

Zwód bez piłki z
ruchem od i do
przeciwnika Ustawienie
między piłką, a
przeciwnikiem

Zwód pojedynczy
- Odbiór piłki/
krycie
indywidualne

Zwodne
zatrzymanie piłki
- Jak najszybsze
zajęcie całej
przestrzeni
boiska w
momencie
przechwytu piłki

Działania
motoryczne

Kształtowanie
koordynacji różnicowania
ruchów

Kształtowanie
koordynacji sprężenia ruchów

Kształtowanie
koordynacji reakcji na bodźce

Kształtowanie
koordynacji - w
grach

Działania
małych gier

Małe gry w
przewadze
liczebnej 4x3

Małe gry w
równowadze
liczebnej 4x4

Małe gry w
mniejszości
liczebnej 3x4

Małe gry 3x4/4x4

I

MECZ

Działania
funkcjonalne

Kształtowanie
prawidłowego
biegu

Kształtowanie
prawidłowego
hamowania

Kształtowanie
prawidłowego
lądowania

Kształtowanie
prawidłowego
wyskoku

Działania
mentalne

Cel określony w
czasie, ustalając
jego początek
oraz koniec. Cel
znaczący i
zrozumiały dla
zawodnika

Indywidualnie
przygotowanie do
treningu meczu.
Wyrobienie
swoich nawyków
do lepszego
startu.

Cel określony w
czasie, ustalając
jego początek
oraz koniec. Cel
znaczący i
zrozumiały dla
zawodnika

Indywidualnie
przygotowanie do
treningu meczu.
Wyrobienie
swoich nawyków
do lepszego
startu.

Działania
teoretyczne

Kształtowanie
zasad
funkcjonowania w
grupie

Kształtowanie
relacji w grupie
(tolerancja,
współpraca)

Wsparcie w
drużynie.
Współpraca na
treningu i poza
treningiem.

Kształtowanie
zasad
funkcjonowania w
grupie

II

Działania
indywidualne

Kontrola piłki rękami

Działania
uspawnające

Unihokej

III

Niedziela

JEDNOSTKA TRENINGOWA
Trener

Stanisław Szpyrka

Temat zajęć

Zwód bez piłki z ruchem od i do przeciwnika - Ustawienie między piłką, a przeciwnikiem

Mikrocykl

Przejście z bronienia do atakowania - Gry 3x4, 4x4

Technika/działania
indywidualne

Działania grupowe/
zespołowe

Asystent

Zwody i drybling z piłką
Zwód bez piłki z ruchem od i do przeciwnika
Ustawienie między piłką, a przeciwnikiem

Mentalność/
wiedza

Małe gry w przewadze liczebnej 4x3

Data zajęć

Kształtowanie koordynacji - różnicowania ruchów
Kształtowanie prawidłowego biegu
Cel określony w czasie, ustalając jego początek oraz
koniec. Cel znaczący i zrozumiały dla zawodnika
Kształtowanie zasad funkcjonowania w grupie

Godzina
Czas

Motoryka/
Funkcjonalne

Miejsce

Kategoria

D1/D2

Sprzęt

Bramki

Małe bramki

Piłki

Stożki

Oznaczniki

Drabinki

-

Liczba

2

4

12

32

12

2

-

90 minut

CZĘŚĆ WSTĘPNA I

Mała Gra/Ćwiczenie

CZĘŚĆ WSTĘPNA II

Ćwiczenie

13

Zawodnicy

12

Opis

Czas

Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności,
omówienie tematu zajęć.
1. Mała gra z akcentem na zwody i drybling z
piłką
Gra rozpoczyna się podaniem piłki od Trenera. Zadaniem
drużyny atakującej jest strzał na jedną z dwóch bramek po
wymianie podań przez każdego z zawodników na połowie
przeciwnika. Po odbiorze piłki drużyna przeciwna wykonuje
powyższe zadanie.
Modyfikacja: Trener ustala liczbę osób biorących udział w
grze, np 6x6 z założeniem zadania, czyli każdy przed
strzałem musi otrzymać piłkę.

15

Opis

Czas

2.Kształtowanie koordynacji - różnicowania
ruchów

15

Opis

Czas

3.Gra 4x3 -Drybling z innymi elementami
techniki
Ustawienie wyjściowe jak na gra ce. Zawodnicy przeciwnych
drużyn ustawieni w wyznaczonych dwóch strefach
bramkowych boiska oraz dwóch zawodników atakujących i
jeden obrońca w środkowej strefie. Po podaniu piłki od
trenera do środkowej strefy zadaniem atakujących jest
wprowadzenie do gry partnerów poprzez podanie lub
wejście do jednej z dwóch bocznych stref. Celem gry jest
włączenie do gry dwóch zawodników z dwóch stref,
strzelając do dalszej bramki po przyjęciu przez trzeciego
zawodnika. Jednocześnie po włączeniu do gry zawodni- ka
atakującego do gry włącza się obrońca z tej samej strefy. Po
odbiorze piłki zespół przeciwny atakuje przeciwne bramki

20

Zawodnicy ustawieni w czterech rzędach, po środku z
piłkami.Jednocześnie startuje zawodnik z piłką i zawodnik bez piłki
na drabinkach. Zadaniem zawodnika z piłką jest prowadzić i podać
piłkę do partnera po wyjściu przed drabinki. Gracz na drabinkach
wykonuje ćwiczenia koordynacyjne. Po wyjściu za drabinki odgrywa
piłkę do partnera i wraca do dalszej części ćwiczenia. Po ćwiczeniu,
następuje zmiana w grupie.
Modyfikacja: Zawodnicy wykonują indywidualnie zadanie, tzn. Gracz
z piłką prowadzi piłkę, a gracz na drabinkach wykonuje wskazane
ćwiczenie.
Mała Gra

CZĘŚĆ GŁÓWNA I

Nr. Zajęć

Gra

Opis

CZĘŚĆ GŁÓWNA II

4. Gra z akcentem przejścia z bronienia do
atakowania

Czas
25

Gra z założeniami na główne akcenty:
- Ustawienie między piłką, a przeciwnikiem

Ćwiczenie

Opis

CZĘŚĆ KOŃCOWA

5. Kształtowanie prawidłowego biegu
Zawodnicy ustawieni w szeregu wykonują starty z
różnych pozycji z prawidłową postawa podczas biegu.

Czas
10

Ćwiczenie kształtujące prawidłowe zakresy ruchomości
w formie uspokajającej organizm zawodnika.

CZĘŚĆ DODATKOWA

Ćwiczenie

Opis

Czas

6. Cel określony w czasie, ustalając jego
początek oraz koniec . Cel znacząc y i
zrozumiały dla zawodnika

5

7. Kształtowanie zasad funkcjonowania w
grupie
Zbiórka, podsumowanie treningu, pytania,
zadania, pożegnanie.
Indywidualne zadanie domowe

CZĘŚĆ ZADANIOWA

Kontrola piłki rękami - I poziom

1. Podrzucanie piłki dwoma rękoma do góry nad głowę i złapanie do rak nie upuszczając na ziemie.
2. Uderzenie piłki o ziemie z zamachem i obrót o 180 stopni i złapanie po koźle - obrót raz w lewo raz w
prawo /dążymy aby złapanie było po jednym koźle.
3. Zawodnik stoi w rozkroku i w skłonie. Robimy ósemki. Rozpoczynamy z prawej ręki a potem zmieniamy z
lewej.
4. Kozłowanie piłki lewa ręka 10 x lewa, 10 x prawa w biegu

JEDNOSTKA TRENINGOWA
Trener

Stanisław Szpyrka

Temat zajęć

Zwód pojedynczy - Odbiór piłki/ krycie indywidualne

Mikrocykl

Przejście z bronienia do atakowania - Gry 3x4, 4x4

Technika/działania
indywidualne

Działania grupowe/
zespołowe

Asystent

Zwody i drybling z piłką

Motoryka/
Funkcjonalne

Zwód pojedynczy

Odbiór piłki/ krycie indywidualne

Mentalność/
wiedza

Małe gry w równowadze liczebnej 4x4

Data zajęć

Godzina
Czas

Kształtowanie koordynacji - sprężenia ruchów
Kształtowanie prawidłowego hamowania
Indywidualnie przygotowanie do treningu meczu.
Wyrobienie swoich nawyków do lepszego startu.
Kształtowanie relacji w grupie (tolerancja,
współpraca)

Miejsce

Kategoria

D1/D2

Sprzęt

Bramki

Małe bramki

Piłki

Stożki

Oznaczniki

-

-

Liczba

2

4

12

32

12

-

-

90 minut

CZĘŚĆ WSTĘPNA I

Mała Gra/Ćwiczenie

Ćwiczenie

Nr. Zajęć

14

Zawodnicy

Opis

Czas

Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności,
omówienie tematu zajęć.
1. Mała gra z akcentem na prowadzenie +
drybling z piłką
Ustawienie wg. grafiki. Gra rozpoczyna się od podania piłki
przez Trenera. Jednocześnie do piłki startuje czterech graczy.
Zadaniem zawodnika, który jako pierwszy przyjmie piłkę
jest atak w grze 2v2 na dalszą bramkę. Obrońcy po
przechwycie atakują przeciwną bramkę.
Modyfikacja: Zawodnicy po pierwszym podaniu od Trenera
zostają na boisku przy drugim podaniu Trenera tworząc grę
4x4.

15

Opis

Czas

2.Kształtowanie koordynacji ruchów
Zawodnicy ustawieni w czterech rzędach.
piłkami.
Wykonują prowadzenie piłki do stożków,
podaniu i przyjęciu piłki od gracza z
rozpoczynają akcję ze strzałem na
przeprowadzeniu piłki za zółtą strefę. Po
przeciwnik atakuję dalszą bramkę.

CZĘŚĆ WSTĘPNA II

12

sprężenia

15

Gracze biali z
następnie po
drugiej strony
bramkę po
odbiorze piłki

Modyfikacja: Po prowadzaniu piłki przy stożkach
rozpoczyna się gra 1x1 ze strzałem na bramkę po
przeprowadzaniu piłki za żółtą strefę.

CZĘŚĆ GŁÓWNA I

Mała Gra

Opis

Czas

3.Gra 4x4 - Drybling połączony z innymi
elementami techniki

20

Po podaniu piłki od trenera zespół atakujący ma za zadanie
wymienić podanie przez jeden z czterech sektorów boiska.
Po podaniu piłki przez jedną ze stref zespół atakujący
wykonuje atak na dalszą bramkę. Po odbiorze piłki przez
obrońców wykonują powyższe zadanie

Gra

Opis

CZĘŚĆ GŁÓWNA II

4. Gra z akcentem przejścia z bronienia do
atakowania

Czas
25

Gra z założeniami na główne akcenty:
- Ustawienie między piłką, a przeciwnikiem
- Szybki odbiór piłki.
- Krycie indywidualne.

Ćwiczenie

Opis

CZĘŚĆ KOŃCOWA

5. Kształtowanie prawidłowego hamowania
Zawodnicy ustawieni w szeregu wykonują starty z
hamowaniem na sygnał Trenera.

Czas
10

Ćwiczenie kształtujące prawidłowe zakresy ruchomości
w formie uspokajającej organizm zawodnika.

CZĘŚĆ DODATKOWA

Ćwiczenie

Opis

Czas

6. Indywidualnie przygotowanie do treningu
meczu. Wyrobienie swoich nawyków do
lepszego startu.

5

7.Kształtowanie relacji w grupie (tolerancja,
współpraca
Zbiórka, podsumowanie treningu, pytania,
zadania, pożegnanie.
Indywidualne zadanie domowe

CZĘŚĆ ZADANIOWA

Kontrola piłki rękami - I poziom

1. Podrzucanie piłki dwoma rękoma do góry nad głowę i złapanie do rak nie upuszczając na ziemie.
2. Uderzenie piłki o ziemie z zamachem i obrót o 180 stopni i złapanie po koźle - obrót raz w lewo raz w
prawo /dążymy aby złapanie było po jednym koźle.
3. Zawodnik stoi w rozkroku i w skłonie. Robimy ósemki. Rozpoczynamy z prawej ręki a potem zmieniamy z
lewej.
4. Kozłowanie piłki lewa ręka 10 x lewa, 10 x prawa w biegu

JEDNOSTKA TRENINGOWA
Trener

Stanisław Szpyrka

Temat zajęć

Zwodne zatrzymanie piłki - Jak najszybsze zajęcie całej przestrzeni boiska w momencie przechwytu piłki

Mikrocykl

Przejście z bronienia do atakowania - Gry 3x4, 4x4

Technika/działania
indywidualne

Działania grupowe/
zespołowe

Asystent

Zwody i drybling z piłką

Motoryka/
Funkcjonalne

Zwodne zatrzymanie piłki
Jak najszybsze zajęcie całej przestrzeni boiska w
momencie przechwytu piłki
Małe gry w mniejszości liczebnej 3x4

Data zajęć

Godzina
Czas

Mentalność/
wiedza

Kształtowanie koordynacji - reakcji na bodźce
Kształtowanie prawidłowego lądowania
Cel określony w czasie, ustalając jego początek oraz
koniec. Cel znaczący i zrozumiały dla zawodnika.
Wsparcie w drużynie. Współpraca na treningu i poza
treningiem.

Miejsce

Kategoria

D1/D2

Sprzęt

Bramki

Małe bramki

Piłki

Stożki

Oznaczniki

Drabinki

-

Liczba

2

2

12

32

12

2

-

90 minut

CZĘŚĆ WSTĘPNA I

Mała Gra/Ćwiczenie

Nr. Zajęć

15

Zawodnicy

12

Opis

Czas

Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności,
omówienie tematu zajęć.
1. Mała gra z akcentem na drybling z piłką

15

Ustawienie wg. grafiki. Zawodnicy rywalizują w grze 1x1
p r zo d e m . Z a d a n i e m z a w o d n i k a z p i ł k ą j e s t
przeprowadzenie piłki za strefę przeciwnika. Obrońca po
przechwycie atakuje strefę rywala.
Modyfikacja: Rywalizacja drużynowa. Jednocześnie wszyscy
zawodnicy z piłkami mają za zadanie wprowadzić piłkę w
jedną ze stref przeciwników.

CZĘŚĆ WSTĘPNA II

Ćwiczenie

Opis

Czas

2.Kształtowanie koordynacji - reakcji na
bodźce
Zawodnicy w parach wykonują ćwiczenie. Zawodnik z piłką
sygnalizuję partnerowi, który wykonują ćwiczenie na
drabince o dodatkowym ćwiczeniu:
- Kolor niebieski - podanie piłki do partnera.
- Kolor żółty - ćwiczenie na drabince
- Kolor biały - skipping A/C

15

Po ćwiczeniu, następuje zmiana w grupie.

CZĘŚĆ GŁÓWNA I

Mała Gra

Opis

Czas

3.Gra 4x3 - Zwody i drybling z piłką
Ustawienie wyjściowe jak na grafice. Zawodnicy biali
ustawieni w wyznaczonych trzech sektorach. Po podaniu
piłki od trenera do zawodników atakujących zadaniem jest
wprowadzenie do gry partnerów poprzez podanie lub
wejście do jednej z trzech sektorów. Po zagraniu piłki do
ostatniego atakującego rozpoczynają atak na dalszą
bramkę. Po odbiorze piłki zespół przeciwny atakuje
przeciwną bramkę.

20

Gra

Opis

CZĘŚĆ GŁÓWNA II

4. Gra z akcentem przejścia z bronienia do
atakowania

Czas
25

Gra z założeniami na główne akcenty:
- Jak najszybsze zajęcie całej przestrzeni boiska w
momencie przechwytu piłki

Ćwiczenie

Opis

CZĘŚĆ KOŃCOWA

5. Kształtowanie prawidłowego lądowania
Zawodnicy ustawieni w szeregu wykonują ćwiczenia
prawidłowego lądowania:
- Na jedną nogę
- Na dwie nogi
- Z przeskokiem z nogi na nogę
- Z przeskokiem obunóż na jedną nogę
- Z przeskokiem z jednej nogi na obie nogi

Czas
10

Ćwiczenie kształtujące prawidłowe zakresy ruchomości
w formie uspokajającej organizm zawodnika.

CZĘŚĆ DODATKOWA

Ćwiczenie

Opis

Czas

6. Cel określony w czasie, ustalając jego
początek oraz koniec . Cel znacząc y i
zrozumiały dla zawodnika.

5

7. Wsparcie w drużynie. Współpraca na
treningu i poza treningiem.
Zbiórka, podsumowanie treningu, pytania,
zadania, pożegnanie.
Indywidualne zadanie domowe

CZĘŚĆ ZADANIOWA

Kontrola piłki rękami - I poziom

1. Podrzucanie piłki dwoma rękoma do góry nad głowę i złapanie do rak nie upuszczając na ziemie.
2. Uderzenie piłki o ziemie z zamachem i obrót o 180 stopni i złapanie po koźle - obrót raz w lewo raz w
prawo /dążymy aby złapanie było po jednym koźle.
3. Zawodnik stoi w rozkroku i w skłonie. Robimy ósemki. Rozpoczynamy z prawej ręki a potem zmieniamy z
lewej.
4. Kozłowanie piłki lewa ręka 10 x lewa, 10 x prawa w biegu

JEDNOSTKA TRENINGOWA
Trener

Stanisław Szpyrka

Temat zajęć

Zwód pojedynczy - Dokładne zagranie po przyjęciu piłki

Mikrocykl

Przejście z bronienia do atakowania - Gry 3x4, 4x4

Technika/działania
indywidualne

Działania grupowe/
zespołowe

Asystent

Zwody i drybling z piłką

Motoryka/
Funkcjonalne

Zwód pojedynczy

Dokładne zagranie po przyjęciu piłki

Mentalność/
wiedza

Małe gry 3x4/4x4

Data zajęć

Kształtowanie koordynacji - w grach
Kształtowanie prawidłowego wyskoku
Indywidualnie przygotowanie do treningu meczu.
Wyrobienie swoich nawyków do lepszego startu.
Kształtowanie zasad funkcjonowania w grupie

Godzina
Czas

Miejsce

Kategoria

D1/D2

Sprzęt

Bramki

Małe bramki

Piłki

Stożki

Oznaczniki

-

-

Liczba

2

2

12

32

12

-

-

90 minut

CZĘŚĆ WSTĘPNA I

Mała Gra/Ćwiczenie

Nr. Zajęć

16

Zawodnicy

Opis

Czas

Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności,
omówienie tematu zajęć.
1. Mała gra z akcentem na prowadzenie piłki

15

Ustawienie wg. grafiki. Zawodnicy w zewnętrznych
sektorach z piłkami mają za zadanie przed podaniem do
partnera w środkowym sektorze wykonać zwód/drybling. Po
podaniu następuje zmiana miejsc w sektorach.

Ćwiczenie

Opis

CZĘŚĆ WSTĘPNA II

2.Kształtowanie koordynacji - w grach

Czas
15

Zawodnicy ustawieni w czterech narożnikach o różnych
kolorach. Trener wskazuje kolory do rywalizacji (np. 1x1,
1x2).
Zawodnicy mają za zadanie jak najszybciej dobiec do
swojego koloru stożka, a następnie rozpocząć atak na
dalszą bramkę.

Mała Gra

CZĘŚĆ GŁÓWNA I

12

Opis

Czas

3.Gra 4x4 - Prowadzenie piłki, zwody i
drybling z piłką.

20

Trener zagrywa piłkę na środek boiska do graczy
rywalizujących w pojedynku 2x2. Ich zadaniem jest wygrać
pojedynek i zagrać piłkę do jednego z dwóch partnerów,
ustawionych po przeciwnych stronach narożników pola gry.
Po wprowadzeniu piłki przez czwartego zawodnika
rozpoczynają grę 4x4 na dalszą bramkę (do gry włącza się
przeciwnik po tej samej stronie lini bramkowej). Po odbiorze
piłki przeciwnicy, atakują przeciwną bramkę.

Gra

Opis

CZĘŚĆ GŁÓWNA II

4. Gra z akcentem przejścia z bronienia do
atakowania

Czas
25

Gra z założeniami na główne akcenty:
- Dokładne zagranie po przyjęciu piłki

Ćwiczenie

Opis

CZĘŚĆ KOŃCOWA

5. Kształtowanie prawidłowego wyskoku
Zawodnicy ustawieni w szeregu wykonują wyskoki z
różnych pozycji z prawidłową postawa podczas
lądowania.

Czas
10

Ćwiczenie kształtujące prawidłowe zakresy ruchomości
w formie uspokajającej organizm zawodnika.

CZĘŚĆ DODATKOWA

Ćwiczenie

Opis

Czas

6. Indywidualnie przygotowanie do treningu
meczu. Wyrobienie swoich nawyków do
lepszego startu.

5

7. Kształtowanie zasad funkcjonowania w
grupie
Zbiórka, podsumowanie treningu, pytania,
zadania, pożegnanie.
Indywidualne zadanie domowe

CZĘŚĆ ZADANIOWA

Kontrola piłki rękami - I poziom

1. Podrzucanie piłki dwoma rękoma do góry nad głowę i złapanie do rak nie upuszczając na ziemie.
2. Uderzenie piłki o ziemie z zamachem i obrót o 180 stopni i złapanie po koźle - obrót raz w lewo raz w
prawo /dążymy aby złapanie było po jednym koźle.
3. Zawodnik stoi w rozkroku i w skłonie. Robimy ósemki. Rozpoczynamy z prawej ręki a potem zmieniamy z
lewej.
4. Kozłowanie piłki lewa ręka 10 x lewa, 10 x prawa w biegu

KATEGORIA

MEZOCYKL SZKOLENIOWY

Działania
usprawniające

Działania
indywidualne

III OBSZAR
MODELOWY

Gry 1x1

Kształtowani
e wzorców
ruchowych

Świadomość/
Motywacja

Model gry

Czucie piłki

Pływanie

2

Odbiór piłki
Przejście
z
atakowania
do bronienia

Koordynacja

Gry 2x1, 2x2

Poprawa
oceny FMS

Koncentracja
/Pewność
siebie

Nawadnianie

Żonglerka

Piłka ręczna

3

Prowadzenie
piłki Bronienie

Siła/
Wytrymałość

Gry 3x2, 3x3

Stabilizacja

Samodyscypli
na/Kontrola
emocji

Odżywianie

Kontrola
piłki nogami

Pływanie

4

Zwody/
Drybling z
piłką
Przejście
z bronienia
do
atakowania

Koordynacja

Gry 4x3, 4x4

Kształtowani
e wzorców
ruchowych

Wyznaczanie
celów/BPS

Aspekt
społeczny

Kontrola
piłki rękami

Unihokej

Działania
teoretyczne

Szybkość

1

Podanie i
przyjęcie
piłki
Atakowanie

Działania
mentalne

Działania
małych gier

Działania
funkcjonalne

II OBSZAR
MODELOWY

Działania
motoryczne

Działania
techniczno-taktyczne

Data mikrocyklu

Numer mikrocyklu

I OBSZAR
MODELOWY
Numer mezocyklu

MIESIĄC

OBSZAR

E1 - ORLIK 10-11 LAT

I

MIKROCYKL SZKOLENIOWY
ORLIK (E1) 10-11 LAT

KATEGORIA
Plan

MEZOCYKL

I

MIKROCYKL

I

DATA

Dzień

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Godzina
OBSZAR

Działania
technicznotaktyczne

Wykonanie wielu
sposób podań w
różnych
pozycjach Rozpoczęcie gry
krótkim
podaniem

Świadome ruchy
zwodne - Szybkie
i szerokie
ustawienie

Przyjmowanie
pozycji otwartej Zajęcie właściwej
pozycji

Działania
motoryczne

Kształtowanie
szybkości reakcji/
w grach

Kształtowanie
podejmowania
decyzji/
reagowania/ w
grach

Kształtowanie
szybkości
poruszania się z
piłką/
pojedynczego
ruchu

Działania
małych gier

Małe gry 1x1
przodem do
bramki

Małe gry 1x1
bokiem do
bramki

Małe gry 1x1
tyłem do bramki

I

MECZ

Działania
funkcjonalne

Kształtowanie
prawidłowego
biegu

Kształtowanie
prawidłowego
hamowania

Kształtowanie
prawidłowego
lądowania

Działania
mentalne

Odpowiednie
podejście do
treningów.
Wpływ treningu
na rozwój
indywidualny.

Odważnie
dążenie do celu.
Podejmowania
rywalizacji w
silniejszym
przeciwnikiem.

Odpowiednie
podejście do
treningów.
Wpływ treningu
na rozwój
indywidualny.

Działania
teoretyczne

Podstawowe
działania
modelowe

Ustawienie w
systemie 1-3-1-2

Ustawienie
alternatywne w
systemie 1-2-3-1

II

Działania
indywidualne

Czucie piłki - I poziom

Działania
uspawnające

Pływalnia

III

Niedziela

JEDNOSTKA TRENINGOWA
Trener

Stanisław Szpyrka

Temat zajęć

Atakowanie - Rozpoczęcie gry krótkim/średnim podaniem

Mikrocykl

Atakowanie - Gry 1x1

Technika/działania
indywidualne

Podania i przyjęcia piłki
Szukanie wolnych przestrzeni

Motoryka/
Funkcjonalne

Kształtowanie szybkości reakcji
Kształtowanie prawidłowego biegu

Działania grupowe/
zespołowe

Wykonanie wielu sposób podań w różnych pozycjach
Tworzenie podstawowych trójkątów przy otwarciu
gry
Małe gry 1x1 przodem do bramki

Mentalność/
wiedza

Odpowiednie podejście do treningów. Wpływ
treningu na rozwój indywidualny.
Podstawowe działania modelowe

Data zajęć

Asystent

Godzina
Czas

Miejsce

Kategoria

E1/E2

Sprzęt

Bramki

Małe bramki

Piłki

Stożki

Oznaczniki

-

-

Liczba

2

4

12

32

12

-

-

90 minut

CZĘŚĆ WSTĘPNA I

Mała Gra/Ćwiczenie

1

Zawodnicy

12

Opis

Czas

Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności,
omówienie tematu zajęć.
1. Mała gra po podaniu i przyjęciu piłki.

15

Zawodnicy podzieleni na dwie grupy. W formie ćwiczenia
gracz niebieski z białym wymienia podania na całej
przestrzeni boiska. Na sygnał Trenera „GRAJ" zawodnicy
przy piłce rozpoczynają atak na dwie dalsze bramki.
Zawodnik bez piłki po odbiorze atakuje przeciwne bramki.
Gra kończy się po ostatnim oddanym strzale.
Uwaga! Wszyscy zawodnicy biorą udział w grze do ostatniej
piłki (tworząc grę np. 4x3 lub 6x6)

CZĘŚĆ WSTĘPNA II

Ćwiczenie

Mała Gra

CZĘŚĆ GŁÓWNA I

Nr. Zajęć

Opis

Czas

2. Ćwiczenie szybkości reakcji + gra 1x1
Zawodnicy ustawieni w dwóch rzędach po dwóch stronach
boiska. Na sygnał Trenera koloru stożków zawodnicy mają
za zadanie jak najszybciej obiec każdy stożek, a następnie
wyjść do gry 1x1. Trener podaje piłkę do gracza który
szybciej wykona ćwiczenie, a następnie atakuję dwie dalsze
bramki. Podczas gry obrońca po przechwycie atakuje
przeciwne bramki.

15

Opis

Czas

3.Gra 1x1 po prowadzeniu i podaniu piłki
Pierwsi zawodnicy z rzędu prowadzą piłkę za połowę
podając do kolejnej osoby z przeciwnego rzędu. Po podaniu
ten zawodnik który pierwszy ominie (dotknie) bramkę
otrzymuję piłkę od Trenera. Jego zadaniem jest gra, atakując
dwie bramki z przeciwnej strony.

25

CZĘŚĆ GŁÓWNA II

Gra

Opis

Czas

4. Gra z akcentem na otwarcie gry
Nauczanie działań taktycznych w atakowaniu - otwarciu gry
oraz tworzeniu wolnych przestrzeni do podania piłki w
podstawowych trójkątach, pomiędzy:
- Bramkarz nr 1 - obrońca nr 5 - pomocnik nr 6
- Bramkarz nr 1 - obrońca nr 4 - pomocnik nr 6
- Obrońca nr 5 - pomocnik nr 6 - obrońca nr 4
- Obrońca nr 5 - prawy obrońca/prawoskrzydłowy nr 2/7 pomocnik nr 6
- Obrońca nr 4 - lewy obrońca/lewoskrzydłowy nr 3/11 pomocnik nr 6

25

Opis

Czas

Ćwiczenie

CZĘŚĆ KOŃCOWA

5. Kształtowanie prawidłowego biegu
Zawodnicy ustawieni w szeregu wykonują starty z
różnych pozycji z prawidłową postawa podczas biegu.
Ćwiczenie kształtujące prawidłowe zakresy ruchomości
w formie uspokajającej organizm zawodnika.

CZĘŚĆ DODATKOWA

Ćwiczenie

Opis

Czas

6. Odpowiednie podejście do treningów. Wpływ
treningu na rozwój indywidualny.

5

7. Podstawowe działania modelowe
Główne akcenty:
- Rozpoczęcie gry krótkim/średnim podaniem
- Tworzenie wolnej przestrzeni do podania
- Kontrola przestrzeni przed przyjęciem i podaniem Zdobywanie przestrzeni
- Odważny ruch w kierunku brami przeciwnika
Zbiórka, podsumowanie treningu, pytania,
zadania, pożegnanie.
Indywidualne zadanie domowe

CZĘŚĆ ZADANIOWA

10

Czucie piłki - I poziom
1. TOE TAPS
2. SOLE ROLLS
3. INSIDE PUSH PULL
4. SOLE PUSH PULL
5. INSIDE OUTSIDE
6. INSIDE „V” CUTS
7. „L” DRAGS
8. CRUYFFS
9. OUTSIDE TOUCH STEEPOVER
10. SQUARES

JEDNOSTKA TRENINGOWA
Trener

Stanisław Szpyrka

Temat zajęć

Atakowanie - Otwarcie gry - Szybkie i szerokie ustawienie

Mikrocykl

Atakowanie - Gry 1x1

Technika/działania
indywidualne

Podania i przyjęcia piłki
Szukanie wolnych przestrzeni

Motoryka/
Funkcjonalne

Kształtowanie podejmowania decyzji/reagowania/ w
grach
Kształtowanie prawidłowego hamowania

Działania grupowe/
zespołowe

Świadome ruchy zwodne - Szybkie i szerokie
ustawienie
Małe gry 1x1 bokiem do bramki

Mentalność/
wiedza

Odważnie dążenie do celu. Podejmowania rywalizacji
w silniejszym przeciwnikiem.
Ustawienie w systemie 1-2-3-1

Data zajęć

Asystent

Godzina
Czas

Miejsce

Kategoria

E1/E2

Sprzęt

Bramki

Małe bramki

Piłki

Stożki

Oznaczniki

-

-

Liczba

2

2

12

32

12

-

-

90 minut

CZĘŚĆ WSTĘPNA I

Mała Gra/Ćwiczenie

2

Zawodnicy

12

Opis

Czas

Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności,
omówienie tematu zajęć.
1. Mała gra po podaniu i przyjęciu piłki.

15

Zawodnicy podzieleni na dwie grupy. W formie ćwiczenia
gracz niebieski z białym wymienia podania na całej
przestrzeni boiska. Na sygnał Trenera „GRAJ" zawodnicy
przy piłce rozpoczynają atak na dwie dalsze bramki.
Zawodnik bez piłki po odbiorze atakuje przeciwne bramki.
Gra kończy się po ostatnim oddanym strzale.
Uwaga! Wszyscy zawodnicy biorą udział w grze do ostatniej
piłki (tworząc grę np. 4x3 lub 6x6)

CZĘŚĆ WSTĘPNA II

Ćwiczenie

Opis

Czas

2.Szybkość podejmowania decyzji/reagowania
w grach 1x1
Zawodnicy ustawieni w dwóch rzędach po dwóch stronach
boiska. Trener podaje piłkę w stronę zawodników, którzy
rywalizując w grze 1x1. Gracz po przyjęciu piłki na swojej
połowie atakuje dalszą bramkę, obrońca po przechwycie
atakuje przeciwną bramkę.

15

Uwaga! Zawodnicy podejmują decyzję, reagują w momencie
podania piłki od Trenera w ich kierunku.

Mała Gra

CZĘŚĆ GŁÓWNA I

Nr. Zajęć

Opis

Czas

3.Gra 1x1 po przyjęciu piłki.
Trener podaje piłkę w stronę zawodników, którzy są
ustawieni przy dwóch kolorach stożków. Po wskazaniu
przez trenera koloru stożka za- wodnika atakującego
zadaniem zawodnika jest przyjęcie kierunkowe piłki z
przeprowadzeniem przez wyznaczoną strefę oznaczoną
kolorem stożków ataku. W tym samym czasie zawodnik
broniący ma zadanie przebiec przez drugą strefę
oznaczoną kolorem stożków obrony. Po przeprowadzaniu
piłki atakującego przez strefę ma za zadanie strzelić do
dalszej bramki. Po odbiorze piłki przez obrońcę oddaje on
strzał do bramki przeciwnika.

20

CZĘŚĆ GŁÓWNA II

Gra

Opis

Czas

4. Gra z akcentem na otwarcie gry
Nauczanie działań taktycznych w atakowaniu - otwarciu gry
oraz tworzeniu wolnych przestrzeni do podania piłki:
Główne akcenty:
- Rozpoczęcie gry krótkim podaniem
- Szybkie i szerokie ustawienie
- Zajęcie właściwej pozycji
- Zdobywanie przestrzeni
- Odważny ruch w kierunku bramki przeciwnika

25

Opis

Czas

Ćwiczenie

CZĘŚĆ KOŃCOWA

5. Kształtowanie prawidłowego hamowania
Zawodnicy ustawieni w szeregu wykonują starty z
hamowaniem na sygnał Trenera.
Ćwiczenie kształtujące prawidłowe zakresy ruchomości
w formie uspokajającej organizm zawodnika.

CZĘŚĆ DODATKOWA

Ćwiczenie

CZĘŚĆ ZADANIOWA

10

Opis

Czas

6.Odważnie dążenie do celu. Podejmowania
rywalizacji w silniejszym przeciwnikiem.

5

7. Ustawienie w systemie 1-2-3-1
Zbiórka, podsumowanie treningu, pytania,
zadania, pożegnanie.

Czucie piłki - I poziom
1. TOE TAPS
2. SOLE ROLLS
3. INSIDE PUSH PULL
4. SOLE PUSH PULL
5. INSIDE OUTSIDE
6. INSIDE „V” CUTS
7. „L” DRAGS
8. CRUYFFS
9. OUTSIDE TOUCH STEEPOVER
10. SQUARES

Indywidualne zadanie domowe

JEDNOSTKA TRENINGOWA
Trener

Stanisław Szpyrka

Temat zajęć

Atakowanie - Przyjmowanie pozycji otwartej - Zajęcie właściwej pozycji

Mikrocykl

Atakowanie - Gry 1x1

Technika/działania
indywidualne

Podania i przyjęcia piłki
Przyjmowanie pozycji otwartej

Motoryka/
Funkcjonalne

Działania grupowe/
zespołowe

Przyjmowanie pozycji otwartej - Zajęcie właściwej
pozycji
Małe gry 1x1 tyłem do bramki

Mentalność/
wiedza

Data zajęć

Asystent

Godzina
Czas

Kształtowanie szybkości poruszania się z piłką/
pojedynczego ruchu
Kształtowanie prawidłowego lądowania
Odpowiednie podejście do treningów. Wpływ
treningu na rozwój indywidualny.
Ustawienie alternatywne w systemie 1-3-3

Miejsce

Kategoria

E1/E2

Sprzęt

Bramki

Małe bramki

Piłki

Stożki

Oznaczniki

-

-

Liczba

2

4

12

32

12

-

-

90 minut

CZĘŚĆ WSTĘPNA I

Mała Gra/Ćwiczenie

3

Zawodnicy

12

Opis

Czas

Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności,
omówienie tematu zajęć.
1. Mała gra po podaniu i przyjęciu piłki.

15

Zawodnicy podzieleni na dwie grupy. W polu gry zawodnicy
z piłką mają za zadanie podać piłkę do jedno z
zewnętrznych graczy z jednoczesną zmianą pozycji.
Trener wprowadza modyfikację w sposobie podań, przyjęć
oraz prowadzenia piłki. Na sygnał Trenera „GRA” zawodnik
zewnętrzny po przyjęciu piłki atakuje dwie dalsze bramki.
Uwaga! Wszyscy zawodnicy biorą udział w grze do ostatniej
piłki (tworząc grę np. 4x3 lub 6x6)

CZĘŚĆ WSTĘPNA II

Ćwiczenie

Mała Gra

CZĘŚĆ GŁÓWNA I

Nr. Zajęć

Opis

Czas

2. Szybkość poruszania się z piłką/
pojedynczego ruchu
Zawodnicy ustawieni w dwóch szeregach po dwóch
stronach boiska. Za zadanie mają prowadzić piłkę do
środka ze zwodem (pojedynczym) przy zawodniku i zmianą
pozycji z partnerem.

15

Opis

Czas

3.Gra 1x1 tyłem do bramki
Trener zagrywa piłkę w kierunku rywalizujących
zawodników w pojedynku 1x1. Zadaniem zawodnika, który
zdobędzie piłkę jest atak tyłem do dwóch bramek. Po
przechwycie obrońca, atakuje dwie przeciwne bramki.

20

CZĘŚĆ GŁÓWNA II

Gra

Opis

Czas

4. Gra z akcentem na otwarcie gry
Nauczanie działań taktycznych w atakowaniu - otwarciu gry oraz
tworzeniu wolnych przestrzeni do podania piłki:
Główne akcenty:
- Rozpoczęcie gry krótkim podaniem
- Szybkie i szerokie ustawienie
- Zajęcie właściwej pozycji
- Zdobywanie przestrzeni
- Odważny ruch w kierunku bramki przeciwnika

25

Opis

Czas

Ćwiczenie

CZĘŚĆ KOŃCOWA

5. Kształtowanie prawidłowego lądowania
Zawodnicy ustawieni w szeregu wykonują ćwiczenia
prawidłowego lądowania:
- Na jedną nogę
- Na dwie nogi
- Z przeskokiem z nogi na nogę
- Z przeskokiem obunóż na jedną nogę
- Z przeskokiem z jednej nogi na obie nogi
Ćwiczenie kształtujące prawidłowe zakresy ruchomości w
formie uspokajającej organizm zawodnika.

CZĘŚĆ DODATKOWA

Ćwiczenie

CZĘŚĆ ZADANIOWA

10

Opis

Czas

6. Odpowiednie podejście do treningów. Wpływ
treningu na rozwój indywidualny.

5

7. Ustawienie alternatywne w systemie 1-2-3-1
Zbiórka, podsumowanie treningu, pytania,
zadania, pożegnanie.

Czucie piłki - I poziom
1. TOE TAPS
2. SOLE ROLLS
3. INSIDE PUSH PULL
4. SOLE PUSH PULL
5. INSIDE OUTSIDE
6. INSIDE „V” CUTS
7. „L” DRAGS
8. CRUYFFS
9. OUTSIDE TOUCH STEEPOVER
10. SQUARES

Indywidualne zadanie domowe

MIKROCYKL SZKOLENIOWY
ORLIK (E1) 10-11 LAT

KATEGORIA
Plan

MEZOCYKL

I

MIKROCYKL

2

DATA

Dzień

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Godzina
OBSZAR

Działania
technicznotaktyczne

Szybkie i
agresywne
działania - Szybki
atak na
przeciwnika z
piłką

Zmniejszenie pola
gry Odbudowanie
ustawienia

Szybkie i
agresywne
działania Komunikacja w
zespole

Działania
motoryczne

Kształtowanie
koordynacji równowagi

Kształtowanie
koordynacji szybkości reakcji

Kształtowanie
koordynacji orientacji
przestrzennej

Działania
małych gier

Małe gry w
przewadze
liczebnej 2x1

Małe gry w
równowadze
liczebnej 2x2

Małe gry w
mniejszości
liczebnej 1x2

I

MECZ
Poprawa oceny
testy FMS przeniesienie nogi
nad poprzeczką

Poprawa oceny
testy FMS przysiad w
wykroku

Działania
mentalne

Odpowiednia
koncentracjach na
zadaniach
podczas gier.
Decyzyjność w
wyboru lepszej
sytuacji
boiskowej.

Pozytywne
relacje. Odwaga
w podejmowaniu
decyzji.

Odpowiednia
koncentracjach
na zadaniach
podczas gier.
Decyzyjność w
wyboru lepszej
sytuacji
boiskowej.

Działania
teoretyczne

Nawadnianie w
dniach
treningowych i
nie treningowych

Wpływ
nawadniania na
organizm

Wpływ złego
nawadniania na
rozwój
organizmu.

Działania
funkcjonalne

Poprawa oceny
testy FMS głęboki przysiad

II

Działania
indywidualne

Żonglerka - I poziom

Działania
uspawnające

Piłka ręczna

III

Niedziela

JEDNOSTKA TRENINGOWA
Trener

Stanisław Szpyrka

Temat zajęć

Przejście z atakowania do bronienia - Szybkie i agresywne działania - Szybki atak na przeciwnika z piłką

Mikrocykl

Przejście z atakowania do bronienia - Gry 2x1, 2x2, 1x2

Technika/działania
indywidualne

Działania grupowe/
zespołowe

Asystent

Odbiór piłki

Motoryka/
Funkcjonalne

Szybki atak na przeciwnika z piłką

Szybkie i agresywne działania

Mentalność/
wiedza

Małe gry w przewadze liczebnej 2x1

Data zajęć

Godzina
Czas

Kształtowanie koordynacji - równowagi
Poprawa oceny testy FMS - głęboki przysiad
Odpowiednia koncentracjach na zadaniach podczas
gier. Decyzyjność w wyboru lepszej sytuacji boiskowej
Nawadnianie w dniach treningowych i nie
treningowych

Miejsce

Kategoria

E1/E2

Sprzęt

Bramki

Małe bramki

Piłki

Stożki

Oznaczniki

-

-

Liczba

2

4

12

32

12

-

-

90 minut

CZĘŚĆ WSTĘPNA I

Mała Gra/Ćwiczenie

4

Zawodnicy

12

Opis

Czas

Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności,
omówienie tematu zajęć.
1. Mała gra po odbiorze piłki.

15

Zawodnicy podzieleni na dwie grupy. W formie ćwiczenia
zawodnicy niebiescy prowadzą piłkę w wyznaczonym
sektorze, natomiast zawodnicy biali wykonują ćwiczenia
ogólnorozwojowe bez piłek. Na sygnał Trenera „atak”
zawodnicy biali odbierają piłkę graczom niebieskim i
atakują cztery bramki.

CZĘŚĆ WSTĘPNA II

Ćwiczenie

Mała Gra

CZĘŚĆ GŁÓWNA I

Nr. Zajęć

Opis

Czas

2. Ćwiczenia koordynacyjne - równowagi na
drabinkach z piłkami i bez piłek
Zawodnicy ustawieni w dwóch rzędach.
W 1 rzędzie wykonują ćwiczenia na drabinkach z piłkami.
- podrzut piłki jedną ręką/dwoma rękami, uderzenia piłki o
ziemie, przerzuty piłki z ręki do ręki.
W 2 rzędzie wykonują ćwiczenia na drabinach bez piłek.
- Akcent na ćwiczenia równowagi np. Przeskok na jedną
nogę z zatrzymaniem.

15

Opis

Czas

3.Gra 2x1 po odbiorze piłki
Kontrola przeciwnika i szybki doskok do piłki
- Ustawienie wyjściowe jak na gra ce. Dwóch zawodników
na linii bocznej boiska w oznaczonych strefach dwoma
kolorami oraz po drugiej stronie na środku pola zawodnik z
piłką. Zawodnik środkowy prowadzi piłkę za strefę,
wykonując podanie w stronę dwóch zawodników. W tym
momencie trener ustawiony za plecami podającego
wskazuje kolor za- wodnika atakującego, który z podającym
gra 2 × 1. Zadaniem atakujących jest strzał do jednej z
dwóch bramek ze strefy strzału oznaczonej stożkiem. Po
odbiorze piłki przez obrońcę oddaje on strzał do przeciwnej
bramki

25

Gra

Opis

CZĘŚĆ GŁÓWNA II

4. Gra z akcentem przejścia z atakowania do
bronienia

Czas
25

Gra z założeniami na główne akcenty:
- Szybki atak na przeciwnika z piłką
- Reakcja na zamiar po odbiorze piłki

CZĘŚĆ KOŃCOWA

Ćwiczenie

Opis

Czas

5. Poprawa oceny testy FMS - głęboki przysiad
Zawodnicy ustawieni w szeregu z tyczkami wykonują ćwiczenia
przysiadku przy korekcie Trenera.

10

Celem tej próby jest obustronna ocena mobilności i stabilności
w obrębie bioder, kolan, stawów skokowych. Podczas testu
badany trzyma drążek nad głową, co pozwala ocenić
funkcjonalnie mobilność obręczy barkowej i górnej części
tułowia.
Ćwiczenie kształtujące prawidłowy wzorzec funkcjonalny

CZĘŚĆ DODATKOWA

Ćwiczenie

Opis

Czas

6. Odpowiednia koncentracjach na zadaniach
podczas gier. Decyzyjność w wyboru lepszej
sytuacji boiskowej

5

7. Nawadnianie w dniach treningowych i nie
treningowych
Zbiórka, podsumowanie treningu, pytania,
zadania, pożegnanie.

CZĘŚĆ ZADANIOWA

Indywidualne zadanie domowe
Żonglerka - I poziom
1. Pojedyncze odbicia
2. Żonglowanie po koźle
3. Żonglowanie bez odbicia

JEDNOSTKA TRENINGOWA
Trener

Stanisław Szpyrka

Temat zajęć

Przejście z atakowania do bronienia - Zmniejszenie pola gry - Odbudowanie ustawienia

Mikrocykl

Przejście z atakowania do bronienia - Gry 2x1, 2x2, 1x2

Technika/działania
indywidualne

Działania grupowe/
zespołowe

Asystent

Odbiór piłki

Motoryka/
Funkcjonalne

Szybki atak na przeciwnika z piłką
Zmniejszenie pola gry
Odbudowanie ustawienia

Mentalność/
wiedza

Małe gry w równowadze liczebnej 2x2

Data zajęć

Godzina
Czas

Kształtowanie koordynacji - szybkość reakcji
Poprawa oceny testy FMS - przeniesienie nogi nad
poprzeczką
Pozytywne relacje. Odwaga w podejmowaniu decyzji.
Wpływ nawadniania na organizm

Miejsce

Kategoria

E1/E2

Nr. Zajęć

Sprzęt

Bramki

Małe bramki

Piłki

Stożki

Oznaczniki

-

-

Liczba

2

4

12

32

12

-

-

90 minut

CZĘŚĆ WSTĘPNA I

Mała Gra/Ćwiczenie

5

Zawodnicy

Opis

Czas

Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności,
omówienie tematu zajęć.
1. Mała gra 2x2 + szybkość reakcji.

15

Zawodnicy ustawieni wg. grafiki. Na sygnał Trenera pierwsi
zawodnicy z rzędów mają za zadanie jak najszybciej
„przybić piątkę”. Drużyna która pierwsza wykona zadanie
rozpoczyna atak w grze 2x2 na dalszą bramkę. Przeciwnicy
po odbiorze atakują przeciwną bramkę.

Ćwiczenie

Opis

CZĘŚĆ WSTĘPNA II

2. Szybkość reakcji i trafność postrzegania

Czas
15

Zawodnicy w parach podają piłkę do siebie. Na ustalony
sygnał wzrokowy, słuchowy, wyznaczeni zawodnicy muszą
wykonać przyporządkowane zadanie do danego sygnału,
(np. przysiad, wyskok, pompka).

Mała Gra

Opis

3.Gra 2x2 po odbiorze piłki
Szybka reakcja w doskoku i odbiorze piłki
CZĘŚĆ GŁÓWNA I

12

-

Ustawienie wyjściowe jak na gra ce. Zawodnicy
przeciwnych drużyn ustawieni na liniach bramkowych.
Zawodnik po przejęciu piłki zagranej przez trenera ma za
zadanie podać ją do partnera, atakując na dwie dalsze
bramki. Po odbiorze piłki obrońcy strzelają do jednej z
dwóch przeciwnych bramek

Czas
25

Gra

Opis

CZĘŚĆ GŁÓWNA II

4. Gra z akcentem przejścia z atakowania do
bronienia

Czas
25

Gra z założeniami na główne akcenty:
- Zmniejszenie pola gry
- - Odbudowanie ustawienia

Ćwiczenie

Opis

CZĘŚĆ KOŃCOWA

5. Poprawa oceny testy FMS - przeniesienie
nogi nad poprzeczką
Zawodnicy ustawieni w szeregu z tyczkami wykonują
ćwiczenia przysiadku przy korekcie Trenera.

Czas
10

Celem tego testu jest funkcjonalna ocena mobilności i
stabilności całego łańcucha kinematycznego kończyny
dolnej i tułowia.
Ćwiczenie kształtujące prawidłowy wzorzec
funkcjonalny

CZĘŚĆ DODATKOWA

Ćwiczenie

Opis

Czas

6. Pozytywne relacje. Od waga w
podejmowaniu decyzji.

5

7. Wpływ nawadniania na organizm
Zbiórka, podsumowanie treningu, pytania,
zadania, pożegnanie.

CZĘŚĆ ZADANIOWA

Indywidualne zadanie domowe
Żonglerka - I poziom
1. Pojedyncze odbicia
2. Żonglowanie po koźle
3. Żonglowanie bez odbicia

JEDNOSTKA TRENINGOWA
Trener

Stanisław Szpyrka

Temat zajęć

Przejście z atakowania do bronienia - Szybkie i agresywne działania - Komunikacja w zespole

Mikrocykl

Przejście z atakowania do bronienia - Gry 2x1, 2x2, 1x2

Technika/działania
indywidualne

Odbiór piłki
Szybki atak na przeciwnika z piłką

Motoryka/
Funkcjonalne

Działania grupowe/
zespołowe

Zmniejszenie pola gry
Odbudowanie ustawienia
Małe gry w mniejszości liczebnej 1x2

Mentalność/
wiedza

Data zajęć

Asystent

Godzina
Czas

Kształtowanie koordynacji - orientacji przestrzennej
Poprawa oceny testy FMS - przysiad w wykroku
Odpowiednia koncentracjach na zadaniach podczas
gier. Decyzyjność w wyboru lepszej sytuacji boiskowej
Wpływ złego nawadniania na rozwój organizmu.

Miejsce

Kategoria

E1/E2

Sprzęt

Bramki

Małe bramki

Piłki

Stożki

Oznaczniki

-

-

Liczba

2

4

12

32

12

-

-

90 minut

CZĘŚĆ WSTĘPNA I

Mała Gra/Ćwiczenie

6

Zawodnicy

12

Opis

Czas

Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności,
omówienie tematu zajęć.
1. Mała gra po odbiorze piłki.

15

Zawodnicy podzieleni na dwie grupy. W formie ćwiczenia
zawodnicy niebiescy prowadzą piłkę w wyznaczonym
sektorze, natomiast zawodnicy biali wykonują ćwiczenia
ogólnorozwojowe bez piłek. Na sygnał Trenera „atak”
zawodnicy biali odbierają piłkę graczom niebieskim i
atakują cztery bramki.

CZĘŚĆ WSTĘPNA II

Ćwiczenie

Mała Gra

CZĘŚĆ GŁÓWNA I

Nr. Zajęć

Opis

Czas

2. Ćwiczenia koordynacyjne - orientacji
przestrzennej z prowadzeniem piłki
Zawodnicy ustawieni w czterech rzędach.
Kolejno od 1 rzędu do 4 wykonują prowadzenie piłki do
środkowego kwadratu, następnie otrzymują informację o
kolorze strefy do której wprowadzają piłkę. Po ćwiczeniu
przechodzą o jeden rząd dalej.
Modyfikacja: Po wprowadzeniu piłki do kwadratu podają
piłkę do swojego rzędu, wykonując powyższe zadanie.

15

Opis

Czas

3.Gra 1x2 po odbiorze piłki
Kontrola przeciwnika i szybki doskok do piłki
- Ustawienie wyjściowe jak na gra ce. Dwóch zawodników
na linii bocznej boiska w oznaczonych strefach dwoma
kolorami oraz po drugiej stronie na środku pola zawodnik z
piłką. Zawodnik środkowy prowadzi piłkę za strefę,
wykonując podanie w stronę dwóch zawodników. W tym
momencie trener ustawiony za plecami podającego
wskazuje kolor za- wodnika atakującego, który z podającym
gra 2 × 1. Zadaniem atakujących jest strzał do jednej z
dwóch bramek ze strefy strzału oznaczonej stożkiem. Po
odbiorze piłki przez obrońcę oddaje on strzał do przeciwnej
bramki

25

Gra

Opis

CZĘŚĆ GŁÓWNA II

4. Gra z akcentem przejścia z atakowania do
bronienia

Czas
25

Gra z założeniami na główne akcenty:
- Szybkie i agresywne działania
- - Komunikacja w zespole

Ćwiczenie

Opis

CZĘŚĆ KOŃCOWA

5. Poprawa oceny testy FMS - przysiad w
wykroku
Zawodnicy ustawieni w szeregu z tyczkami wykonują
ćwiczenia przysiadku przy korekcie Trenera.

Czas
10

Celem tego testu jest funkcjonalna ocena mobilności i
stabilności całego łańcucha kinematycznego kończyny
dolnej, oraz jego poszczególnych komponentów
(stawów biodrowych, kolanowych, skokowych) podczas
asymetrycznego zadania ruchowego.
Ćwiczenie kształtujące prawidłowy wzorzec
funkcjonalny

CZĘŚĆ DODATKOWA

Ćwiczenie

Opis

Czas

6. Odpowiednia koncentracjach na zadaniach
podczas gier. Decyzyjność w wyboru lepszej
sytuacji boiskowej

5

7. Wpływ złego nawadniania na rozwój
organizmu.
Zbiórka, podsumowanie treningu, pytania,
zadania, pożegnanie.

CZĘŚĆ ZADANIOWA

Indywidualne zadanie domowe
Żonglerka - I poziom
1. Pojedyncze odbicia
2. Żonglowanie po koźle
3. Żonglowanie bez odbicia

MIKROCYKL SZKOLENIOWY
ORLIK (E1) 10-11 LAT

KATEGORIA
Plan

MEZOCYKL

I

MIKROCYKL

3

DATA

Dzień

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Godzina
OBSZAR

Działania
technicznotaktyczne

Łączenie innych
działań
technicznych po
prowadzeniu Wykorzystanie
pressingu
wysokiego/
średniego

Prowadzenie piłki
wszystkimi
częściami stopy Zasada gry 1x1 w
obronie (doskok,
zahamowanie,
ustawienie,
cofanie, atak)

Krótki kontakt z
piłką - Przechwyt
piłki

Działania
motoryczne

Siła - plyometryka
/ w grach

Wytrzymałość
tlenowa w grach

Siła - opór
własnego ciała

Działania
małych gier

Małe gry w
przewadze
liczebnej 3x2

Małe gry w
równowadze
liczebnej 3x3

Małe gry w
mniejszości
liczebnej 2x3

I

MECZ

Działania
funkcjonalne

Stabilizacja
rotacyjna

Stabilizacja
obwodowa

Stabilizacja
podporowa

Działania
mentalne

Odpowiednie
przygotowanie do
treningu i meczu.
Samodzielna
realizacja
wskazanych zadań
przez Trenera.

Kontrolowanie
emocji w
sytuacjach dużego
ryzyka, gdy pod
presją.

Odpowiednie
przygotowanie do
treningu i meczu.
Samodzielna
realizacja
wskazanych zadań
przez Trenera.

Działania
teoretyczne

Podział
produktów w
diecie sportowca

Odpowiednia
liczba posiłków w
dniach
treningowych i
nie treningowych

Wpływ złego
odżywiania na
rozwój
organizmu.

II

Działania
indywidualne

Kontrola piłki nogami

Działania
uspawnające

Pływanie

III

Niedziela

JEDNOSTKA TRENINGOWA
Trener

Stanisław Szpyrka

Temat zajęć

Łączenie innych działań technicznych po prowadzeniu - Wykorzystanie pressingu wysokiego/ średniego

Mikrocykl

Bronienie - Gry 3x2, 3x3

Technika/działania
indywidualne

Działania grupowe/
zespołowe

Asystent

Prowadzenie piłki
Łączenie innych działań technicznych po prowadzeniu

Wykorzystanie pressingu wysokiego/ średniego
Małe gry w przewadze liczebnej 3x2

Data zajęć

Godzina
Czas

Motoryka/
Funkcjonalne

Mentalność/
wiedza

Siła - plyometryka / w grach
Stabilizacja rotacyjna
Odpowiednie przygotowanie do treningu i meczu.
Samodzielna realizacja wskazanych zadań przez
Trenera.
Podział produktów w diecie sportowca

Miejsce

Kategoria

E1/E2

Sprzęt

Bramki

Małe bramki

Piłki

Stożki

Oznaczniki

-

-

Liczba

2

4

12

32

12

-

-

90 minut

CZĘŚĆ WSTĘPNA I

Mała Gra/Ćwiczenie

CZĘŚĆ WSTĘPNA II

Ćwiczenie

Nr. Zajęć

7

Zawodnicy

12

Opis

Czas

Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności,
omówienie tematu zajęć.
1. Mała gra po prowadzeniu piłki
Zawodnicy ustawieni w dowolnym miejscu z piłkami.
Prowadzą piłkę w określony sposób przez Trenera. Na
początku trener ustala kierunek ataku dla niebieskich i
białych.
Zawodnicy na wskazany numer mają zadanie dodatkowe.
Pierwszy zawodnik, oddaje strzał, a następnie staje się
obrońcą.
Modyfikacja: Trener wskazuje jedną z bramek na którą,
zawodnicy oddają strzał.

15

Opis

Czas

2. Ćwiczenia siły - plyometryka / w grach
Zawodnicy ustawieni w dwóch szeregach, w jednym szeregu
z piłkami.
Zawodnicy bez piłek wykonując ćwiczenia plyometryczne:
- Przysiad z wyskokiem - przyjecie od partnera i gra 1x1 4 powtórzenia
- Skok w dal z jednej nogi - przyjęcie od partnera i gra 1x1
- 4 powtórzenia.

15

Po każdym powtórzeniu następuje zmiana w ćwiczenia w
szeregach

CZĘŚĆ GŁÓWNA I

Mała Gra

Opis

Czas

3.Gra 3x2 - Prowadzenie piłki ze zwodem
Ustawienie wyjściowe jak na grafie. Zawodnicy atakujący na
zewnątrz kwadratu, obrońcy ustawieni w środku kwadratu.
Drużyna atakująca poprzez wymianę podań oraz pozycji
ma za zadanie przeprowadzić piłkę z jednego boku
kwadratu na drugi, kończąc akcję strzałem do jednej z
dwóch bramek.
Zadania obrońców:
- W I fazie: w momencie przerwania gry w kwadracie przez
dwóch obrońców rozpoczynają atak na jedną z dwóch
bramek po wyprowadzeniu piłki z kwadratu;
W I I fa z i e : w m o m e n c i e p r ze r wa n i a g r y p o
przeprowadzeniu piłki przez kwadrat atakujących
rozpoczynają atak na dalszą bramkę.

20

Gra

Opis
4. Gra z akcentem bronienia

25

CZĘŚĆ GŁÓWNA II

Gra z założeniami na główne akcenty:
- Wykorzystanie pressingu wysokiego/średniego

Ćwiczenie

Opis

CZĘŚĆ KOŃCOWA

5. Stabilizacja rotacyjna
Zawodnicy ustawieni w szeregu wykonują ćwiczenia przy
korekcie Trenera.

Czas
10

Ustawienie zawodników w pozycji podporu przodem. Realizują
ćwiczenia zgodnie z pokazem i objaśnieniem Trenera.

Ćwiczenie

Opis

Czas

6. Odpowiednie przygotowanie do treningu i
meczu. Samodzielna realizacja wskazanych
zadań przez Trenera.

5

CZĘŚĆ DODATKOWA

7. Podział produktów w diecie sportowca
Zbiórka, podsumowanie treningu, pytania,
zadania, pożegnanie.

Indywidualne zadanie domowe
Kontrola piłki nogami - I poziom
CZĘŚĆ ZADANIOWA

Czas

1. Prowadzenie piłki po slalomie na odcinku 5 metrów (co 1 m. pachołek)
2. Zwroty z piłką po lini prostej.
3. Prowadzenie piłki lewą nogą po linii prostej.
4. Prowadzenie piłki prawą nogą po linii prostej.
5. Prowadzenie piłki prawą/lewą nogą po linii prostej.
6. Podania piłki dowolną nogą o ścianę
7. Podania i przyjęcia piłki dowolną nogą o ścianę

JEDNOSTKA TRENINGOWA
Trener

Stanisław Szpyrka

Temat zajęć

Prowadzenie piłki wszystkimi częściami stopy - Zasada gry 1x1 w obronie (doskok, zahamowanie,
ustawienie, cofanie, atak)

Mikrocykl

Bronienie - Gry 3x2, 3x3

Technika/działania
indywidualne

Prowadzenie piłki wszystkimi częściami stopy

Motoryka/
Funkcjonalne

Działania grupowe/
zespołowe

Zasada gry 1x1 w obronie (doskok, zahamowanie,
ustawienie, cofanie, atak)
Małe gry w równowadze liczebnej 3x3

Mentalność/
wiedza

Data zajęć

Asystent

Godzina
Czas

Wytrzymałość tlenowa w grach
Stabilizacja obwodowa
Kontrolowanie emocji w sytuacjach dużego ryzyka,
gdy pod presją.
Odpowiednia liczba posiłków w dniach treningowych i
nie treningowych

Miejsce

Kategoria

E1/E2

Sprzęt

Bramki

Małe bramki

Piłki

Stożki

Oznaczniki

-

-

Liczba

2

4

12

32

12

-

-

90 minut

CZĘŚĆ WSTĘPNA I

Mała Gra/Ćwiczenie

Nr. Zajęć

8

Zawodnicy

Opis

Czas

Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności,
omówienie tematu zajęć.
1. Mała gra 3x3 z akcentem na prowadzenie
piłki

15

Zawodnicy ustawieni po dwóch graczy w trzech sektorach.
Po otrzymaniu podania od Trenera do jednego z sektorów,
zdaniem atakujących jest wprowadzenie piłki do każdego z
sektorów. Następnie w grze 3v3 atakując dowolną bramkę.
Obrońcy po przechwycie piłki, wykonują powyższe zadanie.

Ćwiczenie

Opis

CZĘŚĆ WSTĘPNA II

2. Wytrzymałość tlenowa w grach

Czas
15

Zawodnicy ustawieni w czterech sektorach na boisku.
Zadaniem drużyny atakującej jest przeprowadzić lub podać
piłkę do każdego z sektorów. Po wykonanym zadaniu
oddają strzał na dalszą bramkę.
Modyfikację:
I - Zawodnicy rozpoczynają od gry rękami.
II - Po wykonanym zadaniu strzelają do dowolnej bramki.

Mała Gra

CZĘŚĆ GŁÓWNA I

12

Opis

Czas

3.Gra 3x3 - Prowadzenie piłki wszystkimi
częściami stopy
Ustawienie wyjściowe jak na grafice. Po podaniu piłki od
trenera zespół atakujący ma za zadanie przeprowadzić
piłkę ze środkowego sektora w kierunku sektora broniących,
po którym zawodnicy strzelają do jednej z dwóch bramek.
Drużyna broniąca po przechwycie piłki w strefie niskiej
(obrony) lub środkowej wykonuje powyższe zadanie. W
sytuacji odbioru piłki w strefie wysokiej (ataku) strzał do
jednej z dwóch bramek

20

Gra

Opis
4. Gra z akcentem bronienia

25

CZĘŚĆ GŁÓWNA II

Gra z założeniami na główne akcenty:
- Zasada gry 1x1 w obronie (doskok, zahamowanie, ustawienie,
cofanie, atak)

Ćwiczenie

Opis

CZĘŚĆ KOŃCOWA

5. Stabilizacja rotacyjna
Zawodnicy ustawieni w szeregu wykonują ćwiczenia przy
korekcie Trenera.

Czas
10

Ustawienie zawodników w pozycji podporu przodem. Realizują
ćwiczenia zgodnie z pokazem i objaśnieniem Trenera.

Ćwiczenie

Opis

Czas

6. Kontrolowanie emocji w sytuacjach dużego
ryzyka, gdy pod presją.

5

CZĘŚĆ DODATKOWA

7.Odpowiednia liczba posiłków w dniach
treningowych i nie treningowych

Zbiórka, podsumowanie treningu, pytania,
zadania, pożegnanie.

Indywidualne zadanie domowe
Kontrola piłki nogami - I poziom
CZĘŚĆ ZADANIOWA

Czas

1. Prowadzenie piłki po slalomie na odcinku 5 metrów (co 1 m. pachołek)
2. Zwroty z piłką po lini prostej.
3. Prowadzenie piłki lewą nogą po linii prostej.
4. Prowadzenie piłki prawą nogą po linii prostej.
5. Prowadzenie piłki prawą/lewą nogą po linii prostej.
6. Podania piłki dowolną nogą o ścianę
7. Podania i przyjęcia piłki dowolną nogą o ścianę

JEDNOSTKA TRENINGOWA
Trener

Stanisław Szpyrka

Temat zajęć

Krótki kontakt z piłką - Przechwyt piłki

Mikrocykl

Bronienie - Gry 3x2, 3x3

Technika/działania
indywidualne

Działania grupowe/
zespołowe

Asystent

Prowadzenie piłki

Motoryka/
Funkcjonalne

Krótki kontakt z piłką

Przechwyt piłki

Mentalność/
wiedza

Małe gry w mniejszości liczebnej 2x3

Siła - opór własnego ciała
Stabilizacja podporowa
Odpowiednie przygotowanie do treningu i meczu.
Samodzielna realizacja wskazanych zadań przez
Trenera.
Wpływ złego odżywiania na rozwój organizmu.

Data zajęć

Godzina
Czas

Miejsce

Kategoria

E1/E2

Sprzęt

Bramki

Małe bramki

Piłki

Stożki

Oznaczniki

-

-

Liczba

2

2

12

32

12

-

-

90 minut

CZĘŚĆ WSTĘPNA I

Mała Gra/Ćwiczenie

Nr. Zajęć

9

Zawodnicy

12

Opis

Czas

Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności,
omówienie tematu zajęć.
1. Mała gra 2x2 z akcentem na odbiór piłki

15

Ustawienie wg. grafiki. Zawodnicy w trzech sektorach
r ywalizują 2x2. Zadaniem zawodników jest
przeprowadzenie piłki za strefę obrońców (za linie
strożków). Kierunek ataku ustanawia gracz wprowadzający
piłkę.

CZĘŚĆ WSTĘPNA II

Ćwiczenie

Opis

Czas

2. Siła - opór własnego ciała
Zawodnicy ustawieni w dwóch szeregach, w jednym z
piłkami.
Trener ustala i koryguje ćwiczenia dla zawodników:
1 szereg z piłkami:
- w podporze przodem podbijanie piłki z ręki do ręki.
- Odbicie pilki o ziemie z przysiadem, złapanie piłki w
wyskoku.

15

II szereg bez pilek:
- ćwiczenia animal movements

CZĘŚĆ GŁÓWNA I

Mała Gra

Opis

Czas

3.Gra 1x2 po odbiorze piłki
Zawodnicy ustawieni wg. grafiki w wyznaczonych polach.
Trener wznawia piłkę podaniem w jeden z zewnętrznych
sektorów Po zagraniu piłki atak rozpoczyna zawodnik
otrzymujący podanie i partner z tego samego koloru
sektora oraz obrońca.
W momencie
przechwytu piłki przez obrońce do gry wchodzi drugi
obrońca, atakując przeciwną bramkę w grze 2v2.

20

Gra

Opis
4. Gra z akcentem bronienia

25

CZĘŚĆ GŁÓWNA II

Gra z założeniami na główne akcenty:
- Jak najszybsze zajęcie całej przestrzeni boiska, gdy mamy piłkę
- Przechwyt piłki

Ćwiczenie

Opis

CZĘŚĆ KOŃCOWA

5. Stabilizacja rotacyjna
Zawodnicy ustawieni w szeregu wykonują ćwiczenia przy
korekcie Trenera.

Czas
10

Ustawienie zawodników w pozycji podporu przodem. Realizują
ćwiczenia zgodnie z pokazem i objaśnieniem Trenera.

Ćwiczenie

Opis

Czas

6. Odpowiednie przygotowanie do treningu i
meczu. Samodzielna realizacja wskazanych
zadań przez Trenera.

5

CZĘŚĆ DODATKOWA

7. Wpływ złego odżywiania na rozwój
organizmu.
Zbiórka, podsumowanie treningu, pytania,
zadania, pożegnanie.

Indywidualne zadanie domowe
Kontrola piłki nogami - I poziom
CZĘŚĆ ZADANIOWA

Czas

1. Prowadzenie piłki po slalomie na odcinku 5 metrów (co 1 m. pachołek)
2. Zwroty z piłką po lini prostej.
3. Prowadzenie piłki lewą nogą po linii prostej.
4. Prowadzenie piłki prawą nogą po linii prostej.
5. Prowadzenie piłki prawą/lewą nogą po linii prostej.
6. Podania piłki dowolną nogą o ścianę
7. Podania i przyjęcia piłki dowolną nogą o ścianę

MIKROCYKL SZKOLENIOWY
ORLIK (E1) 10-11 LAT

KATEGORIA
Plan

MEZOCYKL

I

MIKROCYKL

4

DATA

Dzień

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Godzina
OBSZAR

Działania
technicznotaktyczne

Zwód pojedynczy
- Ustawienie
między piłką, a
przeciwnikiem

Zwód bez piłki z
ruchem od i do
przeciwnika Decyzyjność
wyboru (podanie
lub prowadzenie
piłki)

Zwodne
zatrzymanie piłki
- Ustawienie
zespołu
względem piłki

Działania
motoryczne

Kształtowanie
koordynacji różnicowania
ruchów

Kształtowanie
koordynacji sprężenia ruchów

Kształtowanie
koordynacji reakcji na bodźce

Działania
małych gier

Małe gry w
przewadze
liczebnej 4x3

Małe gry w
równowadze
liczebnej 4x4

Małe gry w
mniejszości
liczebnej 3x4

I

MECZ

Działania
funkcjonalne

Kształtowanie
prawidłowego
biegu

Kształtowanie
prawidłowego
hamowania

Kształtowanie
prawidłowego
lądowania

Działania
mentalne

Cel określony w
czasie, ustalając
jego początek
oraz koniec. Cel
znaczący i
zrozumiały dla
zawodnika

Indywidualnie
przygotowanie do
treningu meczu.
Wyrobienie
swoich nawyków
do lepszego
startu.

Cel określony w
czasie, ustalając
jego początek
oraz koniec. Cel
znaczący i
zrozumiały dla
zawodnika

Działania
teoretyczne

Kształtowanie
zasad
funkcjonowania w
grupie

Kształtowanie
relacji w grupie
(tolerancja,
współpraca)

Wsparcie w
drużynie.
Współpraca na
treningu i poza
treningiem.

II

Działania
indywidualne

Kontrola piłki rękami

Działania
uspawnające

Unihokej

III

Niedziela

JEDNOSTKA TRENINGOWA
Trener

Stanisław Szpyrka

Temat zajęć

Zwód pojedynczy - Ustawienie między piłką, a przeciwnikiem

Mikrocykl

Przejście z bronienia do atakowania - Gry 3x4, 4x4

Technika/działania
indywidualne
Działania grupowe/
zespołowe

Asystent

Zwody i drybling z piłką

Motoryka/
Funkcjonalne

Zwód pojedynczy
Ustawienie między piłką, a przeciwnikiem

Mentalność/
wiedza

Małe gry w przewadze liczebnej 4x3

Data zajęć

Godzina
Czas

Kształtowanie koordynacji - różnicowania ruchów
Kształtowanie prawidłowego biegu
Cel określony w czasie, ustalając jego początek oraz
koniec. Cel znaczący i zrozumiały dla zawodnika
Kształtowanie zasad funkcjonowania w grupie

Miejsce

Kategoria

E1/E2

Sprzęt

Bramki

Małe bramki

Piłki

Stożki

Oznaczniki

Drabinki

-

Liczba

2

4

12

32

12

2

-

90 minut

CZĘŚĆ WSTĘPNA I

Mała Gra/Ćwiczenie

CZĘŚĆ WSTĘPNA II

Ćwiczenie

CZĘŚĆ GŁÓWNA I

Mała Gra

Nr. Zajęć

10

Zawodnicy

12

Opis

Czas

Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności,
omówienie tematu zajęć.
1. Mała gra z akcentem na zwody i drybling z
piłką
Gra rozpoczyna się podaniem piłki od Trenera. Zadaniem
drużyny atakującej jest strzał na jedną z dwóch bramek po
wymianie podań przez każdego z zawodników na połowie
przeciwnika. Po odbiorze piłki drużyna przeciwna wykonuje
powyższe zadanie.
Modyfikacja: Trener ustala liczbę osób biorących udział w
grze, np 6x6 z założeniem zadania, czyli każdy przed
strzałem musi otrzymać piłkę.

15

Opis

Czas

2.Kształtowanie koordynacji - różnicowania
ruchów
Zawodnicy ustawieni w czterech rzędach, po środku z
piłkami.
Jednocześnie startuje zawodnik z piłką i zawodnik bez piłki
na drabinkach. Zadaniem zawodnika z piłką jest prowadzić
i podać piłkę do partnera po wyjściu przed drabinki. Gracz
na drabinkach wykonuje ćwiczenia koordynacyjne. Po wyjściu
za drabinki odgrywa piłkę do partnera i wraca do dalszej
części ćwiczenia. Po ćwiczeniu, następuje zmiana w grupie.
Modyfikacja: Zawodnicy wykonują indywidualnie zadanie,
tzn. Gracz z piłką prowadzi piłkę, a gracz na drabinkach
wykonuje wskazane ćwiczenie.

15

Opis

Czas

3.Gra 4x3 -Drybling z innymi elementami
techniki
Ustawienie wyjściowe jak na grafice. Zawodnicy przeciwnych
drużyn ustawieni w wyznaczonych dwóch strefach
bramkowych boiska oraz dwóch zawodników atakujących i
jeden obrońca w środkowej strefie. Po podaniu piłki od
trenera do środkowej strefy zadaniem atakujących jest
wprowadzenie do gry partnerów poprzez podanie lub
wejście do jednej z dwóch bocznych stref. Celem gry jest
włączenie do gry dwóch zawodników z dwóch stref,
strzelając do dalszej bramki po przyjęciu przez trzeciego
zawodnika. Jednocześnie po włączeniu do gry zawodni- ka
atakującego do gry włącza się obrońca z tej samej strefy. Po
odbiorze piłki zespół przeciwny atakuje przeciwne bramki

20

Gra

Opis

CZĘŚĆ GŁÓWNA II

4. Gra z akcentem przejścia z bronienia do
atakowania

Czas
25

Gra z założeniami na główne akcenty:
- Ustawienie między piłką, a przeciwnikiem

Ćwiczenie

Opis

CZĘŚĆ KOŃCOWA

5. Kształtowanie prawidłowego biegu
Zawodnicy ustawieni w szeregu wykonują starty z
różnych pozycji z prawidłową postawa podczas biegu.

Czas
10

Ćwiczenie kształtujące prawidłowe zakresy ruchomości
w formie uspokajającej organizm zawodnika.

CZĘŚĆ DODATKOWA

Ćwiczenie

Opis

Czas

6. Cel określony w czasie, ustalając jego
początek oraz koniec . Cel znacząc y i
zrozumiały dla zawodnika

5

7. Kształtowanie zasad funkcjonowania w
grupie
Zbiórka, podsumowanie treningu, pytania,
zadania, pożegnanie.
Indywidualne zadanie domowe

CZĘŚĆ ZADANIOWA

Kontrola piłki rękami - I poziom

1. Podrzucanie piłki dwoma rękoma do góry nad głowę i złapanie do rak nie upuszczając na ziemie.
2. Uderzenie piłki o ziemie z zamachem i obrót o 180 stopni i złapanie po koźle - obrót raz w lewo raz w
prawo /dążymy aby złapanie było po jednym koźle.
3. Zawodnik stoi w rozkroku i w skłonie. Robimy ósemki. Rozpoczynamy z prawej ręki a potem zmieniamy z
lewej.
4. Kozłowanie piłki lewa ręka 10 x lewa, 10 x prawa w biegu

JEDNOSTKA TRENINGOWA
Trener

Stanisław Szpyrka

Temat zajęć

Zwód bez piłki z ruchem od i do przeciwnika - Decyzyjność wyboru (podanie lub prowadzenie piłki)

Mikrocykl

Przejście z bronienia do atakowania - Gry 3x4, 4x4

Technika/działania
indywidualne

Działania grupowe/
zespołowe

Asystent

Zwody i drybling z piłką

Motoryka/
Funkcjonalne

Zwód bez piłki z ruchem od i do przeciwnika
Decyzyjność wyboru (podanie lub prowadzenie piłki)
Małe gry w równowadze liczebnej 4x4

Data zajęć

Godzina
Czas

Mentalność/
wiedza

Kształtowanie koordynacji - sprężenia ruchów
Kształtowanie prawidłowego hamowania
Indywidualnie przygotowanie do treningu meczu.
Wyrobienie swoich nawyków do lepszego startu.
Kształtowanie relacji w grupie (tolerancja,
współpraca)

Miejsce

Kategoria

E1/E2

Sprzęt

Bramki

Małe bramki

Piłki

Stożki

Oznaczniki

-

-

Liczba

2

4

12

32

12

-

-

90 minut

CZĘŚĆ WSTĘPNA I

Mała Gra/Ćwiczenie

Ćwiczenie

Nr. Zajęć

11

Zawodnicy

Opis

Czas

Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności,
omówienie tematu zajęć.
1. Mała gra z akcentem na prowadzenie +
drybling z piłką
Ustawienie wg. grafiki. Gra rozpoczyna się od podania piłki
przez Trenera. Jednocześnie do piłki startuje czterech graczy.
Zadaniem zawodnika, który jako pierwszy przyjmie piłkę
jest atak w grze 2v2 na dalszą bramkę. Obrońcy po
przechwycie atakują przeciwną bramkę.
Modyfikacja: Zawodnicy po pierwszym podaniu od Trenera
zostają na boisku przy drugim podaniu Trenera tworząc grę
4x4.

15

Opis

Czas

2.Kształtowanie koordynacji ruchów
Zawodnicy ustawieni w czterech rzędach.
piłkami.
Wykonują prowadzenie piłki do stożków,
podaniu i przyjęciu piłki od gracza z
rozpoczynają akcję ze strzałem na
przeprowadzeniu piłki za zółtą strefę. Po
przeciwnik atakuję dalszą bramkę.

CZĘŚĆ WSTĘPNA II

12

sprężenia

15

Gracze biali z
następnie po
drugiej strony
bramkę po
odbiorze piłki

Modyfikacja: Po prowadzaniu piłki przy stożkach
rozpoczyna się gra 1x1 ze strzałem na bramkę po
przeprowadzaniu piłki za żółtą strefę.

CZĘŚĆ GŁÓWNA I

Mała Gra

Opis

Czas

3.Gra 4x4 - Drybling połączony z innymi
elementami techniki

20

Po podaniu piłki od trenera zespół atakujący ma za zadanie
wymienić podanie przez jeden z czterech sektorów boiska.
Po podaniu piłki przez jedną ze stref zespół atakujący
wykonuje atak na dalszą bramkę. Po odbiorze piłki przez
obrońców wykonują powyższe zadanie

Gra

Opis

CZĘŚĆ GŁÓWNA II

4. Gra z akcentem przejścia z bronienia do
atakowania

Czas
25

Gra z założeniami na główne akcenty:
- Decyzyjność wyboru (podanie lub prowadzenie piłki)

Ćwiczenie

Opis

CZĘŚĆ KOŃCOWA

5. Kształtowanie prawidłowego hamowania
Zawodnicy ustawieni w szeregu wykonują starty z
hamowaniem na sygnał Trenera.

Czas
10

Ćwiczenie kształtujące prawidłowe zakresy ruchomości
w formie uspokajającej organizm zawodnika.

CZĘŚĆ DODATKOWA

Ćwiczenie

Opis

Czas

6. Indywidualnie przygotowanie do treningu
meczu. Wyrobienie swoich nawyków do
lepszego startu.

5

7.Kształtowanie relacji w grupie (tolerancja,
współpraca
Zbiórka, podsumowanie treningu, pytania,
zadania, pożegnanie.
Indywidualne zadanie domowe

CZĘŚĆ ZADANIOWA

Kontrola piłki rękami - I poziom

1. Podrzucanie piłki dwoma rękoma do góry nad głowę i złapanie do rak nie upuszczając na ziemie.
2. Uderzenie piłki o ziemie z zamachem i obrót o 180 stopni i złapanie po koźle - obrót raz w lewo raz w
prawo /dążymy aby złapanie było po jednym koźle.
3. Zawodnik stoi w rozkroku i w skłonie. Robimy ósemki. Rozpoczynamy z prawej ręki a potem zmieniamy z
lewej.
4. Kozłowanie piłki lewa ręka 10 x lewa, 10 x prawa w biegu

JEDNOSTKA TRENINGOWA
Trener

Stanisław Szpyrka

Temat zajęć

Zwodne zatrzymanie piłki - Ustawienie zespołu względem piłki

Mikrocykl

Przejście z bronienia do atakowania - Gry 3x4, 4x4

Technika/działania
indywidualne

Działania grupowe/
zespołowe

Asystent

Zwody i drybling z piłką

Motoryka/
Funkcjonalne

Zwodne zatrzymanie piłki

Ustawienie zespołu względem piłki

Mentalność/
wiedza

Małe gry w mniejszości liczebnej 3x4

Data zajęć

Godzina
Czas

Kształtowanie koordynacji - reakcji na bodźce
Kształtowanie prawidłowego lądowania
Cel określony w czasie, ustalając jego początek oraz
koniec. Cel znaczący i zrozumiały dla zawodnika.
Wsparcie w drużynie. Współpraca na treningu i poza
treningiem.

Miejsce

Kategoria

E1/E2

Sprzęt

Bramki

Małe bramki

Piłki

Stożki

Oznaczniki

Drabinki

-

Liczba

2

2

12

32

12

2

-

90 minut

CZĘŚĆ WSTĘPNA I

Mała Gra/Ćwiczenie

Nr. Zajęć

12

Zawodnicy

12

Opis

Czas

Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności,
omówienie tematu zajęć.
1. Mała gra z akcentem na drybling z piłką

15

Ustawienie wg. grafiki. Zawodnicy rywalizują w grze 1x1
p r zo d e m . Z a d a n i e m z a w o d n i k a z p i ł k ą j e s t
przeprowadzenie piłki za strefę przeciwnika. Obrońca po
przechwycie atakuje strefę rywala.
Modyfikacja: Rywalizacja drużynowa. Jednocześnie wszyscy
zawodnicy z piłkami mają za zadanie wprowadzić piłkę w
jedną ze stref przeciwników.

CZĘŚĆ WSTĘPNA II

Ćwiczenie

Opis

Czas

2.Kształtowanie koordynacji - reakcji na
bodźce
Zawodnicy w parach wykonują ćwiczenie. Zawodnik z piłką
sygnalizuję partnerowi, który wykonują ćwiczenie na
drabince o dodatkowym ćwiczeniu:
- Kolor niebieski - podanie piłki do partnera.
- Kolor żółty - ćwiczenie na drabince
- Kolor biały - skipping A/C

15

Po ćwiczeniu, następuje zmiana w grupie.

CZĘŚĆ GŁÓWNA I

Mała Gra

Opis

Czas

3.Gra 4x3 - Zwody i drybling z piłką
Ustawienie wyjściowe jak na grafice. Zawodnicy biali
ustawieni w wyznaczonych trzech sektorach. Po podaniu
piłki od trenera do zawodników atakujących zadaniem jest
wprowadzenie do gry partnerów poprzez podanie lub
wejście do jednej z trzech sektorów. Po zagraniu piłki do
ostatniego atakującego rozpoczynają atak na dalszą
bramkę. Po odbiorze piłki zespół przeciwny atakuje
przeciwną bramkę.

20

Gra

Opis

CZĘŚĆ GŁÓWNA II

4. Gra z akcentem przejścia z bronienia do
atakowania

Czas
25

Gra z założeniami na główne akcenty:
- Ustawienie zespołu względem piłki

Ćwiczenie

Opis

CZĘŚĆ KOŃCOWA

5. Kształtowanie prawidłowego lądowania
Zawodnicy ustawieni w szeregu wykonują ćwiczenia
prawidłowego lądowania:
- Na jedną nogę
- Na dwie nogi
- Z przeskokiem z nogi na nogę
- Z przeskokiem obunóż na jedną nogę
- Z przeskokiem z jednej nogi na obie nogi

Czas
10

Ćwiczenie kształtujące prawidłowe zakresy ruchomości
w formie uspokajającej organizm zawodnika.

CZĘŚĆ DODATKOWA

Ćwiczenie

Opis

Czas

6. Cel określony w czasie, ustalając jego
początek oraz koniec . Cel znacząc y i
zrozumiały dla zawodnika.

5

7. Wsparcie w drużynie. Współpraca na
treningu i poza treningiem.
Zbiórka, podsumowanie treningu, pytania,
zadania, pożegnanie.
Indywidualne zadanie domowe

CZĘŚĆ ZADANIOWA

Kontrola piłki rękami - I poziom

1. Podrzucanie piłki dwoma rękoma do góry nad głowę i złapanie do rak nie upuszczając na ziemie.
2. Uderzenie piłki o ziemie z zamachem i obrót o 180 stopni i złapanie po koźle - obrót raz w lewo raz w
prawo /dążymy aby złapanie było po jednym koźle.
3. Zawodnik stoi w rozkroku i w skłonie. Robimy ósemki. Rozpoczynamy z prawej ręki a potem zmieniamy z
lewej.
4. Kozłowanie piłki lewa ręka 10 x lewa, 10 x prawa w biegu

KATEGORIA

MEZOCYKL SZKOLENIOWY

III OBSZAR
MODELOWY

Działania
indywidualne

Działania
teoretyczne

Działania
mentalne

II OBSZAR
MODELOWY

Działania
funkcjonalne

Działania
małych gier

Działania
motoryczne

Działania
techniczno-taktyczne

Data mikrocyklu

Numer mikrocyklu

I OBSZAR
MODELOWY
Numer mezocyklu

MIESIĄC

OBSZAR

F1/F2 - ŻAK 8-9 LAT

1

Podania i
przyjęcia piłki/
Strzał
Atakowanie

Szybkość

1x1

Kształtowanie
wzorców
ruchowych

Świadomoś
ć/
Motywacja

Model gry

Czucie piłki

2

Odbiór piłki
Bronienie

Koordynacja

2x1/2x2

Poprawa oceny
FMS

Koncentrac
ja/Pewność
siebie

Nawadniani
e

Żonglerka

3

Prowadzenie
piłki
Atakowanie
indywidualne

Siła/
Wytrzymałość

3x2/3x3

Stabilizacja

Samodyscy
plina/
Kontrola
emocji

Odżywianie

Kontrola piłki nogami

4

Zwody /
Drybling z
piłką/Strzał
Bronienie
indywidualne

Koordynacja

4x3/4x4

Kształtowanie
wzorców
ruchowych

Wyznaczani
e celów.

Aspekt
społeczny

Kontrola piłki rękami

I

MIKROCYKL SZKOLENIOWY
ŻAK (F1/F2) 8-9 LAT

KATEGORIA
Plan

MEZOCYKL

I

MIKROCYKL

I

DATA

Dzień

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Godzina
OBSZAR

Działania
technicznotaktyczne

Podania i
przyjęcia piłki Rozpoczęcie gry
krótkim
podaniem

Podania i
przyjęcia piłki/
Strzały - Zajęcie
właściwej pozycji

Podania i
przyjęcia piłki/
Strzały Zdobywanie
przestrzeni

Działania
motoryczne

Kształtowanie
szybkości reakcji/
w grach

Kształtowanie
podejmowania
decyzji/
reagowania/ w
grach

Kształtowanie
szybkości
poruszania się z
piłką/
pojedynczego
ruchu

Działania
małych gier

Małe gry 1x1
przodem do
bramki

Małe gry 1x1
bokiem do
bramki

Małe gry 1x1
tyłem do bramki

I

MECZ
Działania
funkcjonalne

Kształtowanie
prawidłowego
biegu

Kształtowanie
prawidłowego
hamowania

Kształtowanie
prawidłowego
lądowania

Działania
mentalne

Odpowiednie
podejście do
treningów.
Wpływ treningu
na rozwój
indywidualny.

Odważnie
dążenie do celu.
Podejmowania
rywalizacji w
silniejszym
przeciwnikiem.

Odpowiednie
podejście do
treningów.
Wpływ treningu
na rozwój
indywidualny.

Działania
teoretyczne

Ustawienie
podczas otwarcia
gry

Ustawienie
podczas otwarcia
gry

Ustawienie w
systemie 1-1-2-1

II

III

Działania
indywidualne

Czucie piłki - I poziom

Niedziela

JEDNOSTKA TRENINGOWA
Trener

Stanisław Szpyrka

Temat zajęć

Gry 1x1 przodem do bramki

Mikrocykl

Atakowanie - Gry 1x1

Technika/działania
indywidualne

Podania i przyjęcia piłki/Strzał

Motoryka/
Funkcjonalne

Kształtowanie szybkości reakcji
Kształtowanie prawidłowego biegu

Działania grupowe/
zespołowe

Gry 1x1 przodem do bramki

Mentalność/
wiedza

Odpowiednie podejście do treningów. Wpływ
treningu na rozwój indywidualny.
Ustawienie podczas otwarcia gry

Data zajęć

Asystent

Godzina
Czas

Miejsce

Kategoria

F1/F2

Sprzęt

Bramki

Małe bramki

Piłki

Stożki

Oznaczniki

-

-

Liczba

2

4

12

6

6

-

-

75 minut

CZĘŚĆ WSTĘPNA I

Mała Gra/Ćwiczenie

1

Zawodnicy

12

Opis

Czas

Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności,
omówienie tematu zajęć.
1. Mała gra z elementami technicznymi

15

Zawodnicy podzieleni na dwie grupy. Każdy zawodnik
prowadzi piłkę w określony sposób przez Trenera. Na sygnał
Trenera koloru drużyny (np. Biali) zawodnicy uderzają na
jedną z czterech bramek, a następnie stają się obrońcami
drugiej drużyny.
Modyfikacja: Po strzałach pierwszej grupy, zawodnicy stają
się pomocnikami do oddania strzału drugiej grupy (przyjęcie
podanie piłki).

CZĘŚĆ WSTĘPNA II

Ćwiczenie

Opis

Czas

2. Ćwiczenie szybkości reakcji
Zawodnicy podzieleni na dwie grupy z przypisanymi
numerami. Każdy zawodnik prowadzi piłkę i na sygnał
Trenera wybrane numery mają za zadanie jak najszybciej
oddać strzał na jedną z dwóch dalszych bramek.

10

Modyfikacja: Po wskazaniu przez Trenera numerów
zawodnicy mają za zadanie jak najszybciej dobrać się w
pary (np. 1 niebieska z 1 białą).

Mała Gra

CZĘŚĆ GŁÓWNA I

Nr. Zajęć

Opis

Czas

3.Gra 1x1 przodem do bramki
Pierwsi zawodnicy z rzędu prowadzą piłkę za połowę
podając do kolejnej osoby z przeciwnego rzędu. Po podaniu
ten zawodnik który pierwszy ominie (dotknie) bramkę
otrzymuję piłkę od Trenera. Jego zadaniem jest gra, atakując
dwie bramki z przeciwnej strony.

20

Gra

Opis

CZĘŚĆ GŁÓWNA II

4. Gra z akcentem na otwarcie gry
Możliwości współpracy pomiędzy zawodnikami w fazie
atakowania.
Na pozycji bramkarza występuje każdy zawodnik - nie ma
ścisłej specjalizacji.Tworzenie pionowych i poziomych linii, co
pozwala na budowanie trójkątów i rombów.
Romb:
- Prawoskrzydłowy - obrońca - napastnik - lewoskrzydłowy
Trójkąty:
- Bramkarz - prawoskrzydłowy - obrońca
- Bramkarz - lewoskrzydłowy - obrońca
- Prawoskrzydłowy - obrońca - napastnik
- Lewoskrzydłowy - obrońca - napastnik
Ćwiczenie

Opis

CZĘŚĆ KOŃCOWA

5. Kształtowanie prawidłowego biegu
Zawodnicy ustawieni w szeregu wykonują starty z różnych
pozycji z prawidłową postawa podczas biegu.

20

Czas
5

Ćwiczenie kształtujące prawidłowe zakresy ruchomości w
formie uspokajającej organizm zawodnika.

CZĘŚĆ DODATKOWA

Ćwiczenie

Opis

Czas

6. Odpowiednie podejście do treningów. Wpływ
treningu na rozwój indywidualny.

5

7. Ustawienie podczas otwarcia gry

Indywidualne zadanie domowe
CZĘŚĆ ZADANIOWA

Czas

Czucie piłki - I poziom
1. TOE TAPS
2. SOLE ROLLS
3. INSIDE PUSH PULL
4. SOLE PUSH PULL
5. INSIDE OUTSIDE
6. INSIDE „V” CUTS
7. „L” DRAGS
8. CRUYFFS
9. OUTSIDE TOUCH STEEPOVER
10. SQUARES

JEDNOSTKA TRENINGOWA
Trener

Stanisław Szpyrka

Temat zajęć

Gry 1x1 bokiem do bramki

Mikrocykl

Atakowanie - Gry 1x1

Technika/działania
indywidualne

Podania i przyjęcia piłki/Strzał

Działania grupowe/
zespołowe

Gry 1x1 bokiem do bramki

Data zajęć

Asystent

Motoryka/
Funkcjonalne

Mentalność/
wiedza

Godzina
Czas

Kształtowanie podejmowania decyzji/reagowania/ w
grach
Kształtowanie prawidłowego hamowania
Odważnie dążenie do celu. Podejmowania rywalizacji
w silniejszym przeciwnikiem.
Ustawienie podczas otwarcia gry

Miejsce

Kategoria

F1/F2

Sprzęt

Bramki

Małe bramki

Piłki

Stożki

Oznaczniki

-

-

Liczba

2

2

12

6

6

-

-

75 minut

CZĘŚĆ WSTĘPNA I

Mała Gra/Ćwiczenie

CZĘŚĆ WSTĘPNA II

Ćwiczenie

2

Zawodnicy

12

Opis

Czas

Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności,
omówienie tematu zajęć.
1. Mała gra po podaniu i przyjęciu piłki.
Zawodnicy podzieleni na dwie grupy. W formie ćwiczenia
gracz niebieski z białym wymienia podania na całej
przestrzeni boiska. Na sygnał Trenera „GRAJ" zawodnicy
przy piłce rozpoczynają atak na dwie dalsze bramki.
Zawodnik bez piłki po odbiorze atakuje przeciwne bramki.
Gra kończy się po ostatnim oddanym strzale.
Uwaga! Wszyscy zawodnicy biorą udział w grze do ostatniej
piłki (tworząc grę np. 4x3 lub 6x6)

15

Opis

Czas

2.Szybkość podejmowania decyzji/reagowania
w grach 1x1 bokiem do bramki
Zawodnicy ustawieni w dwóch rzędach po dwóch stronach
boiska. Trener podaje piłkę w stronę zawodników, którzy
rywalizując w grze 1x1. Gracz po przyjęciu piłki na swojej
połowie atakuje dalszą bramkę, obrońca po przechwycie
atakuje przeciwną bramkę.

10

Uwaga! Zawodnicy podejmują decyzję, reagują w momencie
podania piłki od Trenera w ich kierunku.

Mała Gra

CZĘŚĆ GŁÓWNA I

Nr. Zajęć

Opis

Czas

3.Gra 1x1 bokiem do bramki
Trener podaje piłkę w stronę zawodników, którzy są
ustawieni przy dwóch kolorach stożków. Po wskazaniu
przez trenera koloru stożka za- wodnika atakującego
zadaniem zawodnika jest przyjęcie kierunkowe piłki z
przeprowadzeniem przez wyznaczoną strefę oznaczoną
kolorem stożków ataku. W tym samym czasie zawodnik
broniący ma zadanie przebiec przez drugą strefę
oznaczoną kolorem stożków obrony. Po przeprowadzaniu
piłki atakującego przez strefę ma za zadanie strzelić do
dalszej bramki. Po odbiorze piłki przez obrońcę oddaje on
strzał do bramki przeciwnika.

20

Gra

Opis

CZĘŚĆ GŁÓWNA II

4. Gra z akcentem na otwarcie gry
Możliwości współpracy pomiędzy zawodnikami w fazie
atakowania.
Na pozycji bramkarza występuje każdy zawodnik - nie ma
ścisłej specjalizacji.Tworzenie pionowych i poziomych linii, co
pozwala na budowanie trójkątów i rombów.
Romb:
- Prawoskrzydłowy - obrońca - napastnik - lewoskrzydłowy
Trójkąty:
- Bramkarz - prawoskrzydłowy - obrońca
- Bramkarz - lewoskrzydłowy - obrońca
- Prawoskrzydłowy - obrońca - napastnik
- Lewoskrzydłowy - obrońca - napastnik
Ćwiczenie

Opis

CZĘŚĆ KOŃCOWA

5. Kształtowanie prawidłowego hamowania
Zawodnicy ustawieni w szeregu wykonują starty z
hamowaniem na sygnał Trenera.

20

Czas
5

Ćwiczenie kształtujące prawidłowe zakresy ruchomości
w formie uspokajającej organizm zawodnika.

CZĘŚĆ DODATKOWA

Ćwiczenie

CZĘŚĆ ZADANIOWA

Czas

Opis

Czas

6.Odważnie dążenie do celu. Podejmowania
rywalizacji w silniejszym przeciwnikiem.

5

7. Ustawienie podczas otwarcia gry
Zbiórka, podsumowanie treningu, pytania,
zadania, pożegnanie.

Czucie piłki - I poziom
1. TOE TAPS
2. SOLE ROLLS
3. INSIDE PUSH PULL
4. SOLE PUSH PULL
5. INSIDE OUTSIDE
6. INSIDE „V” CUTS
7. „L” DRAGS
8. CRUYFFS
9. OUTSIDE TOUCH STEEPOVER
10. SQUARES

Indywidualne zadanie domowe

JEDNOSTKA TRENINGOWA
Trener

Stanisław Szpyrka

Temat zajęć

Gry 1x1 tyłem do bramki

Mikrocykl

Atakowanie - Gry 1x1

Technika/działania
indywidualne

Podania i przyjęcia piłki/Strzał

Działania grupowe/
zespołowe

Asystent

Motoryka/
Funkcjonalne

Mentalność/
wiedza

Gry 1x1 tyłem do bramki

Kształtowanie szybkości poruszania się z piłką/
pojedynczego ruchu
Kształtowanie prawidłowego lądowania
Odpowiednie podejście do treningów. Wpływ
treningu na rozwój indywidualny.
Ustawienie w systemie 1-1-2-1

Data zajęć

Godzina
Czas

Miejsce

Kategoria

F1/F2

Sprzęt

Bramki

Małe bramki

Piłki

Stożki

Oznaczniki

-

-

Liczba

2

4

12

32

12

-

-

75 minut

CZĘŚĆ WSTĘPNA I

Mała Gra/Ćwiczenie

3

Zawodnicy

12

Opis

Czas

Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności,
omówienie tematu zajęć.
1. Mała gra po podaniu i przyjęciu piłki.

15

Zawodnicy podzieleni na dwie grupy. Każdy zawodnik
prowadzi piłkę w określony sposób przez Trenera. Na sygnał
Trenera koloru drużyny (np. Biali) zawodnicy uderzają na
jedną z czterech bramek, a następnie stają się obrońcami
drugiej drużyny.
Modyfikacja: Po strzałach pierwszej grupy, zawodnicy stają
się pomocnikami do oddania strzału drugiej grupy (przyjęcie
podanie piłki).

CZĘŚĆ WSTĘPNA II

Ćwiczenie

Mała Gra

CZĘŚĆ GŁÓWNA I

Nr. Zajęć

Opis

Czas

2. Szybkość poruszania się z piłką/
pojedynczego ruchu
Zawodnicy ustawieni w dwóch szeregach po dwóch
stronach boiska. Za zadanie mają prowadzić piłkę do
środka ze zwodem (pojedynczym) przy zawodniku i zmianą
pozycji z partnerem.

10

Opis

Czas

3.Gra 1x1 tyłem do bramki
Trener zagrywa piłkę w kierunku rywalizujących
zawodników w pojedynku 1x1. Zadaniem zawodnika, który
zdobędzie piłkę jest atak tyłem do dwóch bramek. Po
przechwycie obrońca, atakuje dwie przeciwne bramki.

20

Gra

Opis

CZĘŚĆ GŁÓWNA II

4. Gra z akcentem na otwarcie gry
Możliwości współpracy pomiędzy zawodnikami w fazie
atakowania.
Na pozycji bramkarza występuje każdy zawodnik - nie ma
ścisłej specjalizacji.Tworzenie pionowych i poziomych linii, co
pozwala na budowanie trójkątów i rombów.
Romb:
- Prawoskrzydłowy - obrońca - napastnik - lewoskrzydłowy
Trójkąty:
- Bramkarz - prawoskrzydłowy - obrońca
- Bramkarz - lewoskrzydłowy - obrońca
- Prawoskrzydłowy - obrońca - napastnik
- Lewoskrzydłowy - obrońca - napastnik
Ćwiczenie

Opis

CZĘŚĆ KOŃCOWA

5. Kształtowanie prawidłowego lądowania
Zawodnicy ustawieni w szeregu wykonują ćwiczenia
prawidłowego lądowania:
- Na jedną nogę
- Na dwie nogi
- Z przeskokiem z nogi na nogę
- Z przeskokiem obunóż na jedną nogę
- Z przeskokiem z jednej nogi na obie nogi

20

Czas
5

Ćwiczenie kształtujące prawidłowe zakresy ruchomości w
formie uspokajającej organizm zawodnika.

CZĘŚĆ DODATKOWA

Ćwiczenie

CZĘŚĆ ZADANIOWA

Czas

Opis

Czas

6. Odpowiednie podejście do treningów. Wpływ
treningu na rozwój indywidualny.

5

7. Ustawienie w systemie 1-1-2-1
Zbiórka, podsumowanie treningu, pytania,
zadania, pożegnanie.

Czucie piłki - I poziom
1. TOE TAPS
2. SOLE ROLLS
3. INSIDE PUSH PULL
4. SOLE PUSH PULL
5. INSIDE OUTSIDE
6. INSIDE „V” CUTS
7. „L” DRAGS
8. CRUYFFS
9. OUTSIDE TOUCH STEEPOVER
10. SQUARES

Indywidualne zadanie domowe

MIKROCYKL SZKOLENIOWY
ŻAK (F1/F2) 8-9 LAT

KATEGORIA
Plan

MEZOCYKL

I

MIKROCYKL

2

DATA

Dzień

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Godzina
OBSZAR

Działania
technicznotaktyczne

Doskok do
przeciwnika Wykorzystanie
pressingu
wysokiego/
średniego

Odbiór piłki Zasada gry 1x1 w
obronie (doskok,
zahamowanie,
ustawienie,
cofanie, atak)

Zahamowanie Ustawienie
zawodników
blisko siebie

Działania
motoryczne

Kształtowanie
koordynacji równowagi

Kształtowanie
koordynacji szybkości reakcji

Kształtowanie
koordynacji orientacji
przestrzennej

Działania
małych gier

Małe gry w
przewadze
liczebnej 2x1

Małe gry w
równowadze
liczebnej 2x2

Małe gry w
mniejszości
liczebnej 1x2

I

MECZ
Poprawa oceny
testy FMS przeniesienie nogi
nad poprzeczką

Poprawa oceny
testy FMS przysiad w
wykroku

Działania
mentalne

Odpowiednia
koncentracjach na
zadaniach
podczas gier.
Decyzyjność w
wyboru lepszej
sytuacji
boiskowej.

Pozytywne
relacje. Odwaga
w podejmowaniu
decyzji.

Odpowiednia
koncentracjach
na zadaniach
podczas gier.
Decyzyjność w
wyboru lepszej
sytuacji
boiskowej.

Działania
teoretyczne

Nawadnianie w
dniach
treningowych i
nie treningowych

Nawadnianie w
dniach
treningowych i
nie treningowych

Wpływ złego
nawadniania na
rozwój
organizmu.

Działania
funkcjonalne

Poprawa oceny
testy FMS głęboki przysiad

II

III

Działania
indywidualne

Kontrola piłki nogami

Niedziela

JEDNOSTKA TRENINGOWA
Trener

Stanisław Szpyrka

Temat zajęć

Przejście z atakowania do bronienia - Doskok do przeciwnika - Wykorzystanie pressingu wysokiego/
średniego

Mikrocykl

Bronienie - Gry 2x1, 2x2

Technika/działania
indywidualne

Działania grupowe/
zespołowe

Asystent

Odbiór piłki

Motoryka/
Funkcjonalne

Doskok do przeciwnika

Wykorzystanie pressingu wysokiego/średniego
Małe gry w przewadze liczebnej 2x1

Data zajęć

Godzina
Czas

Mentalność/
wiedza

Kształtowanie koordynacji - równowagi
Poprawa oceny testy FMS - głęboki przysiad
Odpowiednia koncentracjach na zadaniach podczas
gier. Decyzyjność w wyboru lepszej sytuacji boiskowej
Nawadnianie w dniach treningowych i nie
treningowych

Miejsce

Kategoria

F1/F2

Sprzęt

Bramki

Małe bramki

Piłki

Stożki

Oznaczniki

Tyczki

-

Liczba

2

4

12

32

12

12

-

75 minut

CZĘŚĆ WSTĘPNA

Mała Gra/Ćwiczenie

4

Zawodnicy

12

Opis

Czas

Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności,
omówienie tematu zajęć.
1. Mała gra po odbiorze piłki.

15

Zawodnicy podzieleni na dwie grupy. W formie ćwiczenia
zawodnicy niebiescy prowadzą piłkę w wyznaczonym
sektorze, natomiast zawodnicy biali wykonują ćwiczenia
ogólnorozwojowe bez piłek. Na sygnał Trenera „atak”
zawodnicy biali odbierają piłkę graczom niebieskim i
atakują cztery bramki.

CZĘŚĆ WSTĘPNA

Ćwiczenie

Mała Gra

CZĘŚĆ

Nr. Zajęć

Opis

Czas

2. Ćwiczenia koordynacyjne - równowagi na
drabinkach z piłkami i bez piłek
Zawodnicy ustawieni w dwóch rzędach.
W 1 rzędzie wykonują ćwiczenia na drabinkach z piłkami.
- podrzut piłki jedną ręką/dwoma rękami, uderzenia piłki o
ziemie, przerzuty piłki z ręki do ręki.
W 2 rzędzie wykonują ćwiczenia na drabinach bez piłek.
- Akcent na ćwiczenia równowagi np. Przeskok na jedną
nogę z zatrzymaniem.

10

Opis

Czas

3.Gra 2x1 po odbiorze piłki
Kontrola przeciwnika i szybki doskok do piłki
- Ustawienie wyjściowe jak na grafice. Dwóch zawodników
na linii bocznej boiska w oznaczonych strefach dwoma
kolorami oraz po drugiej stronie na środku pola zawodnik z
piłką. Zawodnik środkowy prowadzi piłkę za strefę,
wykonując podanie w stronę dwóch zawodników. W tym
momencie trener ustawiony za plecami podającego
wskazuje kolor za- wodnika atakującego, który z podającym
gra 2 × 1. Zadaniem atakujących jest strzał do jednej z
dwóch bramek ze strefy strzału oznaczonej stożkiem. Po
odbiorze piłki przez obrońcę oddaje on strzał do przeciwnej
bramki

20

Gra

Opis

CZĘŚĆ GŁÓWNA II

4. Gra z akcentem przejścia z atakowania do
bronienia

Czas
20

Gra z założeniami na główne akcenty:
- Doskok do przeciwnika
- Wykorzystanie pressingu wysokiego/średniego

Ćwiczenie

Opis

Czas

5. Poprawa oceny testy FMS - głęboki przysiad
Zawodnicy ustawieni w szeregu z tyczkami wykonują
ćwiczenia przysiadku przy korekcie Trenera.

5

CZĘŚĆ

Celem tej próby jest obustronna ocena mobilności i
stabilności w obrębie bioder, kolan, stawów skokowych.
Podczas testu badany trzyma drążek nad głową, co
pozwala ocenić funkcjonalnie mobilność obręczy
barkowej i górnej części tułowia.
Ćwiczenie kształtujące prawidłowy wzorzec
funkcjonalny

CZĘŚĆ

Ćwiczenie

Opis

Czas

6. Odpowiednia koncentracjach na zadaniach
podczas gier. Decyzyjność w wyboru lepszej
sytuacji boiskowej

5

7. Nawadnianie w dniach treningowych i nie
treningowych
Zbiórka, podsumowanie treningu, pytania,
zadania, pożegnanie.

CZĘŚĆ

Indywidualne zadanie domowe
Żonglerka - I poziom
1. Pojedyncze odbicia
2. Żonglowanie po koźle
3. Żonglowanie bez odbicia

JEDNOSTKA TRENINGOWA
Trener

Stanisław Szpyrka

Temat zajęć

Przejście z atakowania do bronienia - Odbiór piłki - Zasada gry 1x1 w obronie (doskok, zahamowanie,
ustawienie, cofanie, atak)

Mikrocykl

Bronienie - Gry 2x1, 2x2, 1x2

Technika/działania
indywidualne

Odbiór piłki

Działania grupowe/
zespołowe

Asystent

Motoryka/
Funkcjonalne

Zasada gry 1x1 w obronie (doskok, zahamowanie,
ustawienie, cofanie, atak)
Małe gry w równowadze liczebnej 2x2

Data zajęć

Godzina
Czas

Kształtowanie koordynacji - szybkość reakcji
Poprawa oceny testy FMS - przeniesienie nogi nad
poprzeczką
Pozytywne relacje. Odwaga w podejmowaniu decyzji.

Mentalność/
wiedza

Nawadnianie w dniach treningowych i nie
treningowych

Miejsce

Kategoria

F1/F2

Sprzęt

Bramki

Małe bramki

Piłki

Stożki

Oznaczniki

Tyczki

-

Liczba

2

4

12

32

12

12

-

75 minut

CZĘŚĆ WSTĘPNA I

Mała Gra/Ćwiczenie

Nr. Zajęć

5

Zawodnicy

Opis

Czas

Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności,
omówienie tematu zajęć.
1. Mała gra 2x2 + szybkość reakcji.

15

Zawodnicy ustawieni wg. grafiki. Na sygnał Trenera pierwsi
zawodnicy z rzędów mają za zadanie jak najszybciej
„przybić piątkę”. Drużyna która pierwsza wykona zadanie
rozpoczyna atak w grze 2x2 na dalszą bramkę. Przeciwnicy
po odbiorze atakują przeciwną bramkę.

Ćwiczenie

Opis

CZĘŚĆ WSTĘPNA II

2. Szybkość reakcji + ćwiczenia techniczne

Czas
10

Zawodnicy podzieleni na dwie grupy. Zawodnicy z jednej
drużyny prowadzą piłkę z presją przeciwnika. Po sygnale
Trenera - koloru strefy podają piłkę do przeciwnika i jak
najszybciej wbiegają w oznaczoną strefę. Drugą serię
rozpoczyna drużyna przeciwna.

Mała Gra

CZĘŚĆ GŁÓWNA I

12

Opis

Czas

3.Gra 2x2 po odbiorze piłki
Szybka reakcja w doskoku i odbiorze piłki
- Ustawienie wyjściowe jak na grafice. Zawodnicy
przeciwnych drużyn ustawieni na liniach bramkowych.
Zawodnik po przejęciu piłki zagranej przez trenera ma za
zadanie podać ją do partnera, atakując na dwie dalsze
bramki. Po odbiorze piłki obrońcy strzelają do jednej z
dwóch przeciwnych bramek

20

Gra

Opis

CZĘŚĆ GŁÓWNA II

4. Gra z akcentem bronienia

Czas
20

Gra z założeniami na główne akcenty:
- Zasada gry 1x1 w obronie (doskok, zahamowanie,
ustawienie, cofanie, atak)

Ćwiczenie

Opis

CZĘŚĆ KOŃCOWA

5. Poprawa oceny testy FMS - przeniesienie
nogi nad poprzeczką
Zawodnicy ustawieni w szeregu z tyczkami wykonują
ćwiczenia przysiadku przy korekcie Trenera.

Czas
5

Celem tego testu jest funkcjonalna ocena mobilności i
stabilności całego łańcucha kinematycznego kończyny
dolnej i tułowia.
Ćwiczenie kształtujące prawidłowy wzorzec
funkcjonalny

CZĘŚĆ DODATKOWA

Ćwiczenie

Opis

Czas

6. Pozytywne relacje. Od waga w
podejmowaniu decyzji.

5

7. Nawadnianie w dniach treningowych i nie
treningowych
Zbiórka, podsumowanie treningu, pytania,
zadania, pożegnanie.

CZĘŚĆ ZADANIOWA

Indywidualne zadanie domowe
Żonglerka - I poziom
1. Pojedyncze odbicia
2. Żonglowanie po koźle
3. Żonglowanie bez odbicia

JEDNOSTKA TRENINGOWA
Trener

Stanisław Szpyrka

Temat zajęć

Przejście z atakowania do bronienia - Ustawienie zawodników blisko siebie

Mikrocykl

Bronienie - Gry 2x1, 2x2, 1x2

Technika/działania
indywidualne

Odbiór piłki

Motoryka/
Funkcjonalne

Działania grupowe/
zespołowe

Ustawienie zawodników blisko siebie
Małe gry w mniejszości liczebnej 1x2

Mentalność/
wiedza

Data zajęć

Asystent

Godzina
Czas

Kształtowanie koordynacji - orientacji przestrzennej
Poprawa oceny testy FMS - przysiad w wykroku
Odpowiednia koncentracjach na zadaniach podczas
gier. Decyzyjność w wyboru lepszej sytuacji boiskowej
Wpływ złego nawadniania na rozwój organizmu.

Miejsce

Kategoria

F1/F2

Sprzęt

Bramki

Małe bramki

Piłki

Stożki

Oznaczniki

Tyczki

-

Liczba

2

2

12

32

12

12

-

75 minut

CZĘŚĆ WSTĘPNA I

Mała Gra/Ćwiczenie

6

Zawodnicy

12

Opis

Czas

Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności,
omówienie tematu zajęć.
1. Mała gra po odbiorze piłki.

15

Zawodnicy podzieleni na dwie grupy. W formie ćwiczenia
zawodnicy niebiescy prowadzą piłkę w wyznaczonym
sektorze, natomiast zawodnicy biali wykonują ćwiczenia
ogólnorozwojowe bez piłek. Na sygnał Trenera „atak”
zawodnicy biali odbierają piłkę graczom niebieskim i
atakują cztery bramki.

CZĘŚĆ WSTĘPNA II

Ćwiczenie

Mała Gra

CZĘŚĆ GŁÓWNA I

Nr. Zajęć

Opis

Czas

2. Ćwiczenia koordynacyjne - orientacji
przestrzennej z prowadzeniem piłki
Zawodnicy ustawieni w czterech rzędach.
Kolejno od 1 rzędu do 4 wykonują prowadzenie piłki do
środkowego kwadratu, następnie otrzymują informację o
kolorze strefy do której wprowadzają piłkę. Po ćwiczeniu
przechodzą o jeden rząd dalej.
Modyfikacja: Po wprowadzeniu piłki do kwadratu podają
piłkę do swojego rzędu, wykonując powyższe zadanie.

10

Opis

Czas

3.Gra 1x2 po odbiorze piłki
Kontrola przeciwnika i szybki doskok do piłki
- Ustawienie wyjściowe jak na grafice. Dwóch zawodników
na linii bocznej boiska w oznaczonych strefach dwoma
kolorami oraz po drugiej stronie na środku pola zawodnik z
piłką. Zawodnik środkowy prowadzi piłkę za strefę,
wykonując podanie w stronę dwóch zawodników. W tym
momencie trener ustawiony za plecami podającego
wskazuje kolor za- wodnika atakującego, który z podającym
gra 2 × 1. Zadaniem atakujących jest strzał do jednej z
dwóch bramek ze strefy strzału oznaczonej stożkiem. Po
odbiorze piłki przez obrońcę oddaje on strzał do przeciwnej
bramki

20

Gra

Opis
4. Gra z akcentem bronienia

Czas
20

CZĘŚĆ GŁÓWNA II

Gra z założeniami na główne akcenty:
- Ustawienie zawodników blisko siebie

CZĘŚĆ KOŃCOWA

Ćwiczenie

Opis

Czas

5. Poprawa oceny testy FMS - przysiad w wykroku
Zawodnicy ustawieni w szeregu z tyczkami wykonują ćwiczenia
przysiadku przy korekcie Trenera.

5

Celem tego testu jest funkcjonalna ocena mobilności i
stabilności całego łańcucha kinematycznego kończyny dolnej,
oraz jego poszczególnych komponentów (stawów biodrowych,
kolanowych, skokowych) podczas asymetrycznego zadania
ruchowego.
Ćwiczenie kształtujące prawidłowy wzorzec funkcjonalny

CZĘŚĆ DODATKOWA

Ćwiczenie

Opis

Czas

6. Odpowiednia koncentracjach na zadaniach
podczas gier. Decyzyjność w wyboru lepszej
sytuacji boiskowej

5

7. Wpływ złego nawadniania na rozwój
organizmu.
Zbiórka, podsumowanie treningu, pytania,
zadania, pożegnanie.

CZĘŚĆ ZADANIOWA

Indywidualne zadanie domowe
Żonglerka - I poziom
1. Pojedyncze odbicia
2. Żonglowanie po koźle
3. Żonglowanie bez odbicia

MIKROCYKL SZKOLENIOWY
ŻAK (F1/F2) 8-9 LAT

KATEGORIA
Plan

MEZOCYKL

I

MIKROCYKL

3

DATA

Dzień

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Godzina
OBSZAR

Działania
technicznotaktyczne

Prowadzenie piłki
- Odważne
decyzję

Prowadzenie piłki
- Szybkość decyzji

Prowadzenie piłki
- Szybkość decyzji

Działania
motoryczne

Siła - plyometryka
/ w grach

Wytrzymałość
tlenowa w grach

Siła - opór
własnego ciała

Działania
małych gier

Małe gry w
przewadze
liczebnej 3x2

Małe gry w
równowadze
liczebnej 3x3

Małe gry w
mniejszości
liczebnej 2x3

I

MECZ

Działania
funkcjonalne

Stabilizacja
rotacyjna

Stabilizacja
obwodowa

Stabilizacja
podporowa

Działania
mentalne

Odpowiednie
przygotowanie do
treningu i meczu.
Samodzielna
realizacja
wskazanych zadań
przez Trenera.

Kontrolowanie
emocji w
sytuacjach dużego
ryzyka, gdy pod
presją.

Odpowiednie
przygotowanie do
treningu i meczu.
Samodzielna
realizacja
wskazanych zadań
przez Trenera.

Działania
teoretyczne

Podział
produktów w
diecie sportowca

Odpowiednia
liczba posiłków w
dniach
treningowych i
nie treningowych

Wpływ złego
odżywiania na
rozwój
organizmu.

II

III

Działania
indywidualne

Kontrola piłki nogami

Niedziela

JEDNOSTKA TRENINGOWA
Trener

Stanisław Szpyrka

Temat zajęć

Prowadzenie piłką dalszą nogą od przeciwnika - Otwarta pozycja ciała

Mikrocykl

Atakowanie indywidualne - Gry 3x2, 3x3

Technika/działania
indywidualne

Prowadzenie piłką dalszą nogą od przeciwnika

Motoryka/
Funkcjonalne

Działania grupowe/
zespołowe

Otwarta pozycja ciała
Małe gry w przewadze liczebnej 3x2

Mentalność/
wiedza

Data zajęć

Asystent

Godzina
Czas

Siła - plyometryka / w grach
Stabilizacja rotacyjna
Odpowiednie przygotowanie do treningu i meczu.
Samodzielna realizacja wskazanych zadań przez
Trenera.
Podział produktów w diecie sportowca

Miejsce

Kategoria

F1/F2

Sprzęt

Bramki

Małe bramki

Piłki

Stożki

Oznaczniki

-

-

Liczba

2

4

12

6

6

-

-

75 minut

CZĘŚĆ WSTĘPNA I

Mała Gra/Ćwiczenie

CZĘŚĆ WSTĘPNA II

Ćwiczenie

CZĘŚĆ GŁÓWNA I

Mała Gra

Nr. Zajęć

7

Zawodnicy

12

Opis

Czas

Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności,
omówienie tematu zajęć.
1. Mała gra po prowadzeniu piłki
Zawodnicy ustawieni w dowolnym miejscu z piłkami.
Prowadzą piłkę w określony sposób przez Trenera. Na
początku trener ustala kierunek ataku dla niebieskich i
białych.
Zawodnicy na wskazany numer mają zadanie dodatkowe.
Pierwszy zawodnik, oddaje strzał, a następnie staje się
obrońcą.
Modyfikacja: Trener wskazuje jedną z bramek na którą,
zawodnicy oddają strzał.

15

Opis

Czas

2. Ćwiczenia siły - plyometryka / w grach
Zawodnicy ustawieni w dwóch szeregach, w jednym szeregu
z piłkami.
Zawodnicy bez piłek wykonując ćwiczenia plyometryczne:
- Przysiad z wyskokiem - przyjecie od partnera i gra 1x1 4 powtórzenia
- Skok w dal z jednej nogi - przyjęcie od partnera i gra 1x1
- 4 powtórzenia.
Po każdym powtórzeniu następuje zmiana w ćwiczenia w
szeregach.
Modyfikacja: Ćwiczenie wykonywane w formie zabawy +
ćwiczenia dodatkowego.

10

Opis

Czas

3.Gra 3x2 - Prowadzenie piłki ze zwodem
Ustawienie wyjściowe jak na grafie. Zawodnicy atakujący na
zewnątrz kwadratu, obrońcy ustawieni w środku kwadratu.
Drużyna atakująca poprzez wymianę podań oraz pozycji
ma za zadanie przeprowadzić piłkę z jednego boku
kwadratu na drugi, kończąc akcję strzałem do jednej z
dwóch bramek.
Zadania obrońców:
- W I fazie: w momencie przerwania gry w kwadracie przez
dwóch obrońców rozpoczynają atak na jedną z dwóch
bramek po wyprowadzeniu piłki z kwadratu;
W I I fa z i e : w m o m e n c i e p r ze r wa n i a g r y p o
przeprowadzeniu piłki przez kwadrat atakujących
rozpoczynają atak na dalszą bramkę.

20

Gra

Opis
4. Gra z akcentem atakowania indywidualnego

20

CZĘŚĆ GŁÓWNA II

Gra z założeniami na główne akcenty:
- Prowadzenie piłką dalszą nogą od przeciwnika
- Otwarta pozycja ciała

Ćwiczenie

Opis

CZĘŚĆ KOŃCOWA

5. Stabilizacja rotacyjna
Zawodnicy ustawieni w szeregu wykonują ćwiczenia przy
korekcie Trenera.

Czas
5

Ustawienie zawodników w pozycji podporu przodem. Realizują
ćwiczenia zgodnie z pokazem i objaśnieniem Trenera.

Ćwiczenie

Opis

Czas

6. Odpowiednie przygotowanie do treningu i
meczu. Samodzielna realizacja wskazanych
zadań przez Trenera.

5

CZĘŚĆ DODATKOWA

7. Podział produktów w diecie sportowca
Zbiórka, podsumowanie treningu, pytania,
zadania, pożegnanie.

Indywidualne zadanie domowe
Kontrola piłki nogami - I poziom
CZĘŚĆ ZADANIOWA

Czas

1. Prowadzenie piłki po slalomie na odcinku 5 metrów (co 1 m. pachołek)
2. Zwroty z piłką po lini prostej.
3. Prowadzenie piłki lewą nogą po linii prostej.
4. Prowadzenie piłki prawą nogą po linii prostej.
5. Prowadzenie piłki prawą/lewą nogą po linii prostej.
6. Podania piłki dowolną nogą o ścianę
7. Podania i przyjęcia piłki dowolną nogą o ścianę

JEDNOSTKA TRENINGOWA
Trener

Stanisław Szpyrka

Temat zajęć

Prowadzenie piłki - Szybkość decyzji

Mikrocykl

Atakowanie indywidualne - Gry 3x2, 3x3

Technika/działania
indywidualne

Prowadzenie piłki

Motoryka/
Funkcjonalne

Działania grupowe/
zespołowe

Małe gry w równowadze liczebnej 3x3

Mentalność/
wiedza

Data zajęć

Asystent

Godzina
Czas

Wytrzymałość tlenowa w grach
Stabilizacja obwodowa
Kontrolowanie emocji w sytuacjach dużego ryzyka,
gdy pod presją.
Odpowiednia liczba posiłków w dniach treningowych i
nie treningowych

Miejsce

Kategoria

F1/F2

Sprzęt

Bramki

Małe bramki

Piłki

Stożki

Oznaczniki

-

-

Liczba

2

4

12

6

6

-

-

75 minut

CZĘŚĆ WSTĘPNA I

Mała Gra/Ćwiczenie

Nr. Zajęć

8

Zawodnicy

Opis

Czas

Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności,
omówienie tematu zajęć.
1. Mała gra 3x3 z akcentem na prowadzenie
piłki

15

Zawodnicy ustawieni po dwóch graczy w trzech sektorach.
Po otrzymaniu podania od Trenera do jednego z sektorów,
zdaniem atakujących jest wprowadzenie piłki do każdego z
sektorów. Następnie w grze 3v3 atakując dowolną bramkę.
Obrońcy po przechwycie piłki, wykonują powyższe zadanie.

Ćwiczenie

Opis

CZĘŚĆ WSTĘPNA II

2. Wytrzymałość tlenowa w grach

Czas
10

Zawodnicy ustawieni w czterech sektorach na boisku.
Zadaniem drużyny atakującej jest przeprowadzić lub podać
piłkę do każdego z sektorów. Po wykonanym zadaniu
oddają strzał na dalszą bramkę.
Modyfikację:
I - Zawodnicy rozpoczynają od gry rękami.
II - Po wykonanym zadaniu strzelają do dowolnej bramki.

Mała Gra

CZĘŚĆ GŁÓWNA I

12

Opis

Czas

3.Gra 3x3 - Prowadzenie piłki wszystkimi
częściami stopy
Ustawienie wyjściowe jak na grafice. Po podaniu piłki od
trenera zespół atakujący ma za zadanie przeprowadzić
piłkę ze środkowego sektora w kierunku sektora broniących,
po którym zawodnicy strzelają do jednej z dwóch bramek.
Drużyna broniąca po przechwycie piłki w strefie niskiej
(obrony) lub środkowej wykonuje powyższe zadanie. W
sytuacji odbioru piłki w strefie wysokiej (ataku) strzał do
jednej z dwóch bramek

20

Gra

Opis
4. Gra z akcentem atakowania indywidualnego

20

CZĘŚĆ GŁÓWNA II

Gra z założeniami na główne akcenty:
- Częsta zmiana kierunku prowadzenia piłki

Ćwiczenie

Opis

CZĘŚĆ KOŃCOWA

5. Stabilizacja rotacyjna
Zawodnicy ustawieni w szeregu wykonują ćwiczenia przy
korekcie Trenera.

Czas
5

Ustawienie zawodników w pozycji podporu przodem. Realizują
ćwiczenia zgodnie z pokazem i objaśnieniem Trenera.

Ćwiczenie

Opis

Czas

6. Kontrolowanie emocji w sytuacjach dużego
ryzyka, gdy pod presją.

5

CZĘŚĆ DODATKOWA

7.Odpowiednia liczba posiłków w dniach
treningowych i nie treningowych

Zbiórka, podsumowanie treningu, pytania,
zadania, pożegnanie.

Indywidualne zadanie domowe
Kontrola piłki nogami - I poziom
CZĘŚĆ ZADANIOWA

Czas

1. Prowadzenie piłki po slalomie na odcinku 5 metrów (co 1 m. pachołek)
2. Zwroty z piłką po lini prostej.
3. Prowadzenie piłki lewą nogą po linii prostej.
4. Prowadzenie piłki prawą nogą po linii prostej.
5. Prowadzenie piłki prawą/lewą nogą po linii prostej.
6. Podania piłki dowolną nogą o ścianę
7. Podania i przyjęcia piłki dowolną nogą o ścianę

JEDNOSTKA TRENINGOWA
Trener

Stanisław Szpyrka

Temat zajęć

Prowadzenie piłki - Szybkość decyzji

Mikrocykl

Atakowanie indywidualne - Gry 3x2, 3x3

Technika/działania
indywidualne

Prowadzenie piłki

Działania grupowe/
zespołowe

Asystent

Motoryka/
Funkcjonalne

Mentalność/
wiedza

Małe gry w mniejszości liczebnej 2x3

Siła - opór własnego ciała
Stabilizacja podporowa
Odpowiednie przygotowanie do treningu i meczu.
Samodzielna realizacja wskazanych zadań przez
Trenera.
Wpływ złego odżywiania na rozwój organizmu.

Data zajęć

Godzina
Czas

Miejsce

Kategoria

F1/F2

Sprzęt

Bramki

Małe bramki

Piłki

Stożki

Oznaczniki

-

-

Liczba

2

2

12

32

12

-

-

75 minut

CZĘŚĆ WSTĘPNA I

Mała Gra/Ćwiczenie

9

Zawodnicy

12

Opis

Czas

Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności,
omówienie tematu zajęć.
1. Mała gra 2x2 z akcentem na odbiór piłki

15

Ustawienie wg. grafiki. Zawodnicy w trzech sektorach
r ywalizują 2x2. Zadaniem zawodników jest
przeprowadzenie piłki za strefę obrońców (za linie
strożków). Kierunek ataku ustanawia gracz wprowadzający
piłkę.

CZĘŚĆ WSTĘPNA II

Ćwiczenie

Mała Gra
CZĘŚĆ GŁÓWNA I

Nr. Zajęć

Opis

Czas

2. Siła - opór własnego ciała
Zawodnicy ustawieni w dwóch szeregach, w jednym z
piłkami.
Trener ustala i koryguje ćwiczenia dla zawodników:
1 szereg z piłkami:
- w podporze przodem podbijanie piłki z ręki do ręki.
- Odbicie pilki o ziemie z przysiadem, złapanie piłki w
wyskoku.
II szereg bez pilek:
- ćwiczenia animal movements
Modyfikacja: Ćwiczenie wykonywane w formie zabawy +
ćwiczenia dodatkowego.

10

Opis

Czas

3.Gra 1x2 po odbiorze piłki
Zawodnicy ustawieni wg. grafiki w wyznaczonych polach.
Trener wznawia piłkę podaniem w jeden z zewnętrznych
sektorów Po zagraniu piłki atak rozpoczyna zawodnik
otrzymujący podanie i partner z tego samego koloru
sektora oraz obrońca.
W momencie
przechwytu piłki przez obrońce do gry wchodzi drugi
obrońca, atakując przeciwną bramkę w grze 2v2.

20

Gra

Opis
4. Gra z akcentem atakowania indywidualnego

20

CZĘŚĆ GŁÓWNA II

Gra z założeniami na główne akcenty:
- Zmiana tempa i kierunku prowadzenia piłki

Ćwiczenie

Opis

CZĘŚĆ KOŃCOWA

5. Stabilizacja rotacyjna
Zawodnicy ustawieni w szeregu wykonują ćwiczenia przy
korekcie Trenera.

Czas
5

Ustawienie zawodników w pozycji podporu przodem. Realizują
ćwiczenia zgodnie z pokazem i objaśnieniem Trenera.

Ćwiczenie

Opis

Czas

6. Odpowiednie przygotowanie do treningu i
meczu. Samodzielna realizacja wskazanych
zadań przez Trenera.

5

CZĘŚĆ DODATKOWA

7. Wpływ złego odżywiania na rozwój
organizmu.
Zbiórka, podsumowanie treningu, pytania,
zadania, pożegnanie.

Indywidualne zadanie domowe
Kontrola piłki nogami - I poziom
CZĘŚĆ ZADANIOWA

Czas

1. Prowadzenie piłki po slalomie na odcinku 5 metrów (co 1 m. pachołek)
2. Zwroty z piłką po lini prostej.
3. Prowadzenie piłki lewą nogą po linii prostej.
4. Prowadzenie piłki prawą nogą po linii prostej.
5. Prowadzenie piłki prawą/lewą nogą po linii prostej.
6. Podania piłki dowolną nogą o ścianę
7. Podania i przyjęcia piłki dowolną nogą o ścianę

MIKROCYKL SZKOLENIOWY
ŻAK (F1/F2) 8-9 LAT

KATEGORIA
Plan

MEZOCYKL

I

MIKROCYKL

4

DATA

Dzień

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Godzina
OBSZAR

Działania
technicznotaktyczne

Prowadzenie piłką
dalszą nogą od
przeciwnika Otwarta pozycja
ciała

Częsta zmiana
kierunku, zwroty i
zatrzymań /
Strzały - Szybkość
decyzji

Zmiana tempa i
kierunku
prowadzenia
piłki/Strzały Odważne decyzję
w dryblingu

Działania
motoryczne

Kształtowanie
koordynacji różnicowania
ruchów

Kształtowanie
koordynacji sprężenia ruchów

Kształtowanie
koordynacji reakcji na bodźce

Działania
małych gier

Małe gry w
przewadze
liczebnej 4x3

Małe gry w
równowadze
liczebnej 4x4

Małe gry w
mniejszości
liczebnej 3x4

I

MECZ

Działania
funkcjonalne

Kształtowanie
prawidłowego
biegu

Kształtowanie
prawidłowego
hamowania

Kształtowanie
prawidłowego
lądowania

Działania
mentalne

Cel określony w
czasie, ustalając
jego początek
oraz koniec. Cel
znaczący i
zrozumiały dla
zawodnika

Indywidualnie
przygotowanie do
treningu meczu.
Wyrobienie
swoich nawyków
do lepszego
startu.

Cel określony w
czasie, ustalając
jego początek
oraz koniec. Cel
znaczący i
zrozumiały dla
zawodnika

Działania
teoretyczne

Kształtowanie
zasad
funkcjonowania w
grupie

Kształtowanie
relacji w grupie
(tolerancja,
współpraca)

Wsparcie w
drużynie.
Współpraca na
treningu i poza
treningiem.

II

III

Działania
indywidualne

Kontrola piłki rękami

Niedziela

JEDNOSTKA TRENINGOWA
Trener

Stanisław Szpyrka

Temat zajęć

Prowadzenie piłką dalszą nogą od przeciwnika - Otwarta pozycja ciała

Mikrocykl

Bronienie indywidualne - Gry 3x4, 4x4

Technika/działania
indywidualne
Działania grupowe/
zespołowe

Asystent

Zwody i drybling z piłką

Motoryka/
Funkcjonalne

Otwarta pozycja ciała

Mentalność/
wiedza

Małe gry w przewadze liczebnej 4x3

Data zajęć

Godzina
Czas

Kształtowanie koordynacji - różnicowania ruchów
Kształtowanie prawidłowego biegu
Cel określony w czasie, ustalając jego początek oraz
koniec. Cel znaczący i zrozumiały dla zawodnika
Kształtowanie zasad funkcjonowania w grupie

Miejsce

Kategoria

F1/F2

Sprzęt

Bramki

Małe bramki

Piłki

Stożki

Oznaczniki

Drabinki

-

Liczba

2

4

12

32

12

2

-

75 minut

CZĘŚĆ WSTĘPNA I

Mała Gra/Ćwiczenie

CZĘŚĆ WSTĘPNA II

Ćwiczenie

CZĘŚĆ GŁÓWNA I

Mała Gra

Nr. Zajęć

10

Zawodnicy

12

Opis

Czas

Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności,
omówienie tematu zajęć.
1. Mała gra z akcentem na zwody i drybling z
piłką
Gra rozpoczyna się podaniem piłki od Trenera. Zadaniem
drużyny atakującej jest strzał na jedną z dwóch bramek po
wymianie podań przez każdego z zawodników na połowie
przeciwnika. Po odbiorze piłki drużyna przeciwna wykonuje
powyższe zadanie.
Modyfikacja: Trener ustala liczbę osób biorących udział w
grze, np 6x6 z założeniem zadania, czyli każdy przed
strzałem musi otrzymać piłkę.

15

Opis

Czas

2.Kształtowanie koordynacji - różnicowania
ruchów
Zawodnicy ustawieni w czterech rzędach, po środku z
piłkami.
Jednocześnie startuje zawodnik z piłką i zawodnik bez piłki
na drabinkach. Zadaniem zawodnika z piłką jest prowadzić
i podać piłkę do partnera po wyjściu przed drabinki. Gracz
na drabinkach wykonuje ćwiczenia koordynacyjne. Po wyjściu
za drabinki odgrywa piłkę do partnera i wraca do dalszej
części ćwiczenia. Po ćwiczeniu, następuje zmiana w grupie.
Modyfikacja: Zawodnicy wykonują indywidualnie zadanie,
tzn. Gracz z piłką prowadzi piłkę, a gracz na drabinkach
wykonuje wskazane ćwiczenie.

10

Opis

Czas

3.Gra 4x3 -Drybling z innymi elementami
techniki
Ustawienie wyjściowe jak na grafice. Zawodnicy przeciwnych
drużyn ustawieni w wyznaczonych dwóch strefach
bramkowych boiska oraz dwóch zawodników atakujących i
jeden obrońca w środkowej strefie. Po podaniu piłki od
trenera do środkowej strefy zadaniem atakujących jest
wprowadzenie do gry partnerów poprzez podanie lub
wejście do jednej z dwóch bocznych stref. Celem gry jest
włączenie do gry dwóch zawodników z dwóch stref,
strzelając do dalszej bramki po przyjęciu przez trzeciego
zawodnika. Jednocześnie po włączeniu do gry zawodni- ka
atakującego do gry włącza się obrońca z tej samej strefy. Po
odbiorze piłki zespół przeciwny atakuje przeciwne bramki

20

Gra

Opis

CZĘŚĆ GŁÓWNA II

4. Gra z akcentem bronienia indywidualnego

Czas
20

Gra z założeniami na główne akcenty:
- Otwarta pozycja

Ćwiczenie

Opis

CZĘŚĆ KOŃCOWA

5. Kształtowanie prawidłowego biegu
Zawodnicy ustawieni w szeregu wykonują starty z
różnych pozycji z prawidłową postawa podczas biegu.

Czas
5

Ćwiczenie kształtujące prawidłowe zakresy ruchomości
w formie uspokajającej organizm zawodnika.

CZĘŚĆ DODATKOWA

Ćwiczenie

Opis

Czas

6. Cel określony w czasie, ustalając jego
początek oraz koniec . Cel znacząc y i
zrozumiały dla zawodnika

5

7. Kształtowanie zasad funkcjonowania w
grupie
Zbiórka, podsumowanie treningu, pytania,
zadania, pożegnanie.
Indywidualne zadanie domowe

CZĘŚĆ ZADANIOWA

Kontrola piłki rękami - I poziom

1. Podrzucanie piłki dwoma rękoma do góry nad głowę i złapanie do rak nie upuszczając na ziemie.
2. Uderzenie piłki o ziemie z zamachem i obrót o 180 stopni i złapanie po koźle - obrót raz w lewo raz w
prawo /dążymy aby złapanie było po jednym koźle.
3. Zawodnik stoi w rozkroku i w skłonie. Robimy ósemki. Rozpoczynamy z prawej ręki a potem zmieniamy z
lewej.
4. Kozłowanie piłki lewa ręka 10 x lewa, 10 x prawa w biegu

JEDNOSTKA TRENINGOWA
Trener

Stanisław Szpyrka

Temat zajęć

Częsta zmiana kierunku, zwroty i zatrzymań / Strzały - Szybkość decyzji

Mikrocykl

Przejście z bronienia do atakowania - Gry 3x4, 4x4

Technika/działania
indywidualne

Działania grupowe/
zespołowe

Asystent

Zwody i drybling z piłką
Częsta zmiana kierunku, zwroty i zatrzymań / Strzały Szybkość decyzji

Mentalność/
wiedza

Małe gry w równowadze liczebnej 4x4

Data zajęć

Godzina
Czas

Motoryka/
Funkcjonalne

Kształtowanie koordynacji - sprężenia ruchów
Kształtowanie prawidłowego hamowania
Indywidualnie przygotowanie do treningu meczu.
Wyrobienie swoich nawyków do lepszego startu.
Kształtowanie relacji w grupie (tolerancja,
współpraca)

Miejsce

Kategoria

F1/F2

Sprzęt

Bramki

Małe bramki

Piłki

Stożki

Oznaczniki

-

-

Liczba

2

4

12

32

12

-

-

75 minut

CZĘŚĆ WSTĘPNA I

Mała Gra/Ćwiczenie

CZĘŚĆ WSTĘPNA II

Ćwiczenie

CZĘŚĆ GŁÓWNA I

Mała Gra

Nr. Zajęć

11

Zawodnicy

12

Opis

Czas

Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności,
omówienie tematu zajęć.
1. Mała gra z akcentem na prowadzenie +
drybling z piłką
Ustawienie wg. grafiki. Gra rozpoczyna się od podania piłki
przez Trenera. Jednocześnie do piłki startuje czterech graczy.
Zadaniem zawodnika, który jako pierwszy przyjmie piłkę
jest atak w grze 2v2 na dalszą bramkę. Obrońcy po
przechwycie atakują przeciwną bramkę.
Modyfikacja: Zawodnicy po pierwszym podaniu od Trenera
zostają na boisku przy drugim podaniu Trenera tworząc grę
4x4.

15

Opis

Czas

2.Kształtowanie koordynacji - sprężenia
ruchów
Zawodnicy ustawieni w czterech rzędach. Gracze biali z
piłkami.
Wykonują prowadzenie piłki do stożków, następnie po
podaniu i przyjęciu piłki od gracza z drugiej strony
rozpoczynają akcję ze strzałem na bramkę po
przeprowadzeniu piłki za zółtą strefę. Po odbiorze piłki
przeciwnik atakuję dalszą bramkę.
Modyfikacja: Po prowadzaniu piłki przy stożkach
rozpoczyna się gra 1x1 ze strzałem na bramkę po
przeprowadzaniu piłki za żółtą strefę.

10

Opis

Czas

3.Gra 4x4 - Drybling połączony z innymi
elementami techniki

20

Po podaniu piłki od trenera zespół atakujący ma za zadanie
wymienić podanie przez jeden z czterech sektorów boiska.
Po podaniu piłki przez jedną ze stref zespół atakujący
wykonuje atak na dalszą bramkę. Po odbiorze piłki przez
obrońców wykonują powyższe zadanie

Gra

Opis

CZĘŚĆ GŁÓWNA II

4. Gra z akcentem przejścia z bronienia do
atakowania

Czas
20

Gra z założeniami na główne akcenty:
- Częsta zmiana kierunku, zwroty i zatrzymań
- Szybkość decyzji

Ćwiczenie

Opis

CZĘŚĆ KOŃCOWA

5. Kształtowanie prawidłowego hamowania
Zawodnicy ustawieni w szeregu wykonują starty z
hamowaniem na sygnał Trenera.

Czas
5

Ćwiczenie kształtujące prawidłowe zakresy ruchomości
w formie uspokajającej organizm zawodnika.

CZĘŚĆ DODATKOWA

Ćwiczenie

Opis

Czas

6. Indywidualnie przygotowanie do treningu
meczu. Wyrobienie swoich nawyków do
lepszego startu.

5

7.Kształtowanie relacji w grupie (tolerancja,
współpraca
Zbiórka, podsumowanie treningu, pytania,
zadania, pożegnanie.
Indywidualne zadanie domowe

CZĘŚĆ ZADANIOWA

Kontrola piłki rękami - I poziom

1. Podrzucanie piłki dwoma rękoma do góry nad głowę i złapanie do rak nie upuszczając na ziemie.
2. Uderzenie piłki o ziemie z zamachem i obrót o 180 stopni i złapanie po koźle - obrót raz w lewo raz w
prawo /dążymy aby złapanie było po jednym koźle.
3. Zawodnik stoi w rozkroku i w skłonie. Robimy ósemki. Rozpoczynamy z prawej ręki a potem zmieniamy z
lewej.
4. Kozłowanie piłki lewa ręka 10 x lewa, 10 x prawa w biegu

JEDNOSTKA TRENINGOWA
Trener

Stanisław Szpyrka

Temat zajęć

Zmiana tempa i kierunku prowadzenia piłki/Strzały - Odważne decyzję w dryblingu

Mikrocykl

Przejście z bronienia do atakowania - Gry 3x4, 4x4

Technika/działania
indywidualne

Działania grupowe/
zespołowe

Asystent

Zwody i drybling z piłką
Zmiana tempa i kierunku prowadzenia piłki/Strzały
Odważne decyzję w dryblingu

Mentalność/
wiedza

Małe gry w mniejszości liczebnej 3x4

Data zajęć

Godzina
Czas

Motoryka/
Funkcjonalne

Kształtowanie koordynacji - reakcji na bodźce
Kształtowanie prawidłowego lądowania
Cel określony w czasie, ustalając jego początek oraz
koniec. Cel znaczący i zrozumiały dla zawodnika.
Wsparcie w drużynie. Współpraca na treningu i poza
treningiem.

Miejsce

Kategoria

F1/F2

Sprzęt

Bramki

Małe bramki

Piłki

Stożki

Oznaczniki

Drabinki

-

Liczba

2

2

12

32

12

2

-

75 minut

CZĘŚĆ WSTĘPNA I

Mała Gra/Ćwiczenie

Nr. Zajęć

12

Zawodnicy

12

Opis

Czas

Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności,
omówienie tematu zajęć.
1. Mała gra z akcentem na drybling z piłką
Ustawienie wg. grafiki. Zawodnicy rywalizują w grze 1x1
p r zo d e m . Z a d a n i e m z a w o d n i k a z p i ł k ą j e s t
przeprowadzenie piłki za strefę przeciwnika. Obrońca po
przechwycie atakuje strefę rywala.

15

Modyfikacja: Rywalizacja drużynowa. Jednocześnie wszyscy
zawodnicy z piłkami mają za zadanie wprowadzić piłkę w
jedną ze stref przeciwników.

CZĘŚĆ WSTĘPNA II

Ćwiczenie

Opis

Czas

2.Kształtowanie koordynacji - reakcji na
bodźce
Zawodnicy w parach wykonują ćwiczenie. Zawodnik z piłką
sygnalizuję partnerowi, który wykonują ćwiczenie na
drabince o dodatkowym ćwiczeniu:
- Kolor niebieski - podanie piłki do partnera.
- Kolor żółty - ćwiczenie na drabince
- Kolor biały - skipping A/C

10

Po ćwiczeniu, następuje zmiana w grupie.

CZĘŚĆ GŁÓWNA I

Mała Gra

Opis

Czas

3.Gra 4x3 - Zwody i drybling z piłką
Ustawienie wyjściowe jak na grafice. Zawodnicy biali
ustawieni w wyznaczonych trzech sektorach. Po podaniu
piłki od trenera do zawodników atakujących zadaniem jest
wprowadzenie do gry partnerów poprzez podanie lub
wejście do jednej z trzech sektorów. Po zagraniu piłki do
ostatniego atakującego rozpoczynają atak na dalszą
bramkę. Po odbiorze piłki zespół przeciwny atakuje
przeciwną bramkę.

20

Gra

Opis

CZĘŚĆ GŁÓWNA II

4. Gra z akcentem przejścia z bronienia do
atakowania

Czas
20

Gra z założeniami na główne akcenty:
- Zmiana tempa i kierunku prowadzenia piłki/Strzały
- Odważne decyzję w dryblingu

Ćwiczenie

Opis

CZĘŚĆ KOŃCOWA

5. Kształtowanie prawidłowego lądowania
Zawodnicy ustawieni w szeregu wykonują ćwiczenia
prawidłowego lądowania:
- Na jedną nogę
- Na dwie nogi
- Z przeskokiem z nogi na nogę
- Z przeskokiem obunóż na jedną nogę
- Z przeskokiem z jednej nogi na obie nogi

Czas
5

Ćwiczenie kształtujące prawidłowe zakresy ruchomości
w formie uspokajającej organizm zawodnika.

CZĘŚĆ DODATKOWA

Ćwiczenie

Opis

Czas

6. Cel określony w czasie, ustalając jego
początek oraz koniec . Cel znacząc y i
zrozumiały dla zawodnika.

5

7. Wsparcie w drużynie. Współpraca na
treningu i poza treningiem.
Zbiórka, podsumowanie treningu, pytania,
zadania, pożegnanie.
Indywidualne zadanie domowe

CZĘŚĆ ZADANIOWA

Kontrola piłki rękami - I poziom

1. Podrzucanie piłki dwoma rękoma do góry nad głowę i złapanie do rak nie upuszczając na ziemie.
2. Uderzenie piłki o ziemie z zamachem i obrót o 180 stopni i złapanie po koźle - obrót raz w lewo raz w
prawo /dążymy aby złapanie było po jednym koźle.
3. Zawodnik stoi w rozkroku i w skłonie. Robimy ósemki. Rozpoczynamy z prawej ręki a potem zmieniamy z
lewej.
4. Kozłowanie piłki lewa ręka 10 x lewa, 10 x prawa w biegu

KATEGORIA

MEZOCYKL SZKOLENIOWY

III OBSZAR
MODELOWY

Model gry

Czucie piłki

2

11-17.
10.
2021

Odbiór piłki
Bronienie

Koordynacja

2x1/2x2

Poprawa oceny
FMS

Koncentracj
a/Pewność
siebie

Nawadniani
e

Żonglerka

3

18-24.
10.
2021

Prowadzenie
piłki
Atakowanie
indywidualne

Siła/
Wytrzymałość

3x2/3x3

Stabilizacja

Samodyscyp
lina/
Kontrola
emocji

Odżywianie

Kontrola piłki
nogami

4

25-31.
10.
2021

Zwody /
Drybling z
piłką/Strzał
Bronienie
indywidualne

Koordynacja

4x3/4x4

Kształtowanie
wzorców
ruchowych

Wyznaczani
e celów.

Dzień
piłkarza

Kontrola piłki rękami

Działania
indywidualne

Świadomoś
ć/
Motywacja

Działania
teoretyczne

Kształtowanie
wzorców
ruchowych

Działania
mentalne

1x1

Działania
funkcjonalne

Szybkość

Działania
małych gier

Podania i
przyjęcia piłki/
Strzał
Atakowanie

Działania
motoryczne

1

4-10.1
0.
2021

Działania
techniczno-taktyczne

Data mikrocyklu

II OBSZAR
MODELOWY

Numer mikrocyklu

I OBSZAR
MODELOWY
Numer mezocyklu

MIESIĄC

OBSZAR

G1/G2 - SKRZAT 6-7 LAT

I

MIKROCYKL SZKOLENIOWY
SKRZAT (G1/G2) 6-7 LAT

KATEGORIA
Plan

MEZOCYKL

I

MIKROCYKL

I

DATA

Dzień

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Godzina
OBSZAR

Działania
technicznotaktyczne

Podania i
przyjęcia piłki/
Strzały Rozpoczęcie gry
krótkim
podaniem

Podania i
przyjęcia piłki/
Strzały - Zajęcie
właściwej pozycji

Działania
motoryczne

Kształtowanie
szybkości reakcji/
w grach

Kształtowanie
podejmowania
decyzji/
reagowania/ w
grach

Działania
małych gier

Małe gry 1x1
przodem do
bramki

Małe gry 1x1
bokiem do
bramki

I

MECZ

Działania
funkcjonalne

Kształtowanie
prawidłowego
biegu

Kształtowanie
prawidłowego
hamowania

Działania
mentalne

Odpowiednie
podejście do
treningów.
Wpływ treningu
na rozwój
indywidualny.

Odważnie
dążenie do celu.
Podejmowania
rywalizacji w
silniejszym
przeciwnikiem.

Działania
teoretyczne

Ustawienie
podczas otwarcia
gry

Ustawienie
podczas otwarcia
gry

II

III

Działania
indywidualne

Czucie piłki - I poziom

Niedziela

JEDNOSTKA TRENINGOWA
Trener

Stanisław Szpyrka

Temat zajęć

Gry 1x1 przodem do bramki

Mikrocykl

Atakowanie - Gry 1x1

Technika/działania
indywidualne

Podania i przyjęcia piłki/ Strzały - Rozpoczęcie gry
krótkim podaniem

Motoryka/
Funkcjonalne

Kształtowanie szybkości reakcji
Kształtowanie prawidłowego biegu

Działania grupowe/
zespołowe

Gry 1x1 przodem do bramki

Mentalność/
wiedza

Odpowiednie podejście do treningów. Wpływ
treningu na rozwój indywidualny.
Ustawienie podczas otwarcia gry

Data zajęć

Asystent

Godzina
Czas

Miejsce

Kategoria

G1/G2

Sprzęt

Bramki

Małe bramki

Piłki

Stożki

Oznaczniki

-

-

Liczba

2

4

12

32

12

-

-

60 minut

CZĘŚĆ WSTĘPNA I

Mała Gra/Ćwiczenie

1

Zawodnicy

12

Opis

Czas

Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności,
omówienie tematu zajęć.
1. Mała gra z elementami technicznymi

10

Zawodnicy podzieleni na dwie grupy. Każdy zawodnik
prowadzi piłkę w określony sposób przez Trenera. Na sygnał
Trenera koloru drużyny (np. Biali) zawodnicy uderzają na
jedną z czterech bramek, a następnie stają się obrońcami
drugiej drużyny.
Modyfikacja: Po strzałach pierwszej grupy, zawodnicy stają
się pomocnikami do oddania strzału drugiej grupy (przyjęcie
podanie piłki).

CZĘŚĆ WSTĘPNA II

Ćwiczenie

Opis

Czas

2. Ćwiczenie szybkości reakcji
Zawodnicy podzieleni na dwie grupy z przypisanymi
numerami. Każdy zawodnik prowadzi piłkę i na sygnał
Trenera wybrane numery mają za zadanie jak najszybciej
oddać strzał na jedną z dwóch dalszych bramek.

10

Modyfikacja: Po wskazaniu przez Trenera numerów
zawodnicy mają za zadanie jak najszybciej dobrać się w
pary (np. 1 niebieska z 1 białą).

Mała Gra

CZĘŚĆ GŁÓWNA I

Nr. Zajęć

Opis

Czas

3.Gra 1x1 przodem do bramki
Pierwsi zawodnicy z rzędu prowadzą piłkę za połowę
podając do kolejnej osoby z przeciwnego rzędu. Po podaniu
ten zawodnik który pierwszy ominie (dotknie) bramkę
otrzymuję piłkę od Trenera. Jego zadaniem jest gra, atakując
dwie bramki z przeciwnej strony.

15

Gra

Opis

CZĘŚĆ GŁÓWNA II

4. Gra z akcentem na otwarcie gry
Realizowanie gry z akcentem atakowania od otwarcie gry. W
szczególności zwracając uwagę na:

15

- Rozpoczęcie gry poprzez wprowadzenie lub krótkie
podanie- Zdobywanie przestrzeni poprzez prowadzenie
- Odważny ruch w kierunku brami przeciwnika

Ćwiczenie

Opis

CZĘŚĆ KOŃCOWA

5. Kształtowanie prawidłowego biegu
Zawodnicy ustawieni w szeregu wykonują starty z różnych
pozycji z prawidłową postawa podczas biegu.

Czas
5

Ćwiczenie kształtujące prawidłowe zakresy ruchomości w
formie uspokajającej organizm zawodnika.

CZĘŚĆ DODATKOWA

Ćwiczenie

Opis

Czas

6. Odpowiednie podejście do treningów.
Wpływ treningu na rozwój indywidualny.

5

7. Ustawienie podczas otwarcia gry

Indywidualne zadanie domowe
CZĘŚĆ ZADANIOWA

Czas

Czucie piłki - I poziom
1. TOE TAPS
2. SOLE ROLLS
3. INSIDE PUSH PULL
4. SOLE PUSH PULL
5. INSIDE OUTSIDE
6. INSIDE „V” CUTS
7. „L” DRAGS
8. CRUYFFS
9. OUTSIDE TOUCH STEEPOVER
10. SQUARES

JEDNOSTKA TRENINGOWA
Trener

Stanisław Szpyrka

Temat zajęć

Gry 1x1 bokiem do bramki

Mikrocykl

Atakowanie - Gry 1x1

Technika/działania
indywidualne

Podania i przyjęcia piłki/ Strzały - Rozpoczęcie gry
krótkim podaniem

Motoryka/
Funkcjonalne

Działania grupowe/
zespołowe

Gry 1x1 bokiem do bramki

Mentalność/
wiedza

Data zajęć

Asystent

Godzina
Czas

Kształtowanie podejmowania decyzji/reagowania/ w
grach
Kształtowanie prawidłowego hamowania
Odważnie dążenie do celu. Podejmowania rywalizacji
w silniejszym przeciwnikiem.
Ustawienie podczas otwarcia gry

Miejsce

Kategoria

G1/G2

Sprzęt

Bramki

Małe bramki

Piłki

Stożki

Oznaczniki

-

-

Liczba

2

4

12

32

12

-

-

60 minut

CZĘŚĆ WSTĘPNA I

Mała Gra/Ćwiczenie

CZĘŚĆ WSTĘPNA II

Ćwiczenie

2

Zawodnicy

12

Opis

Czas

Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności,
omówienie tematu zajęć.
1. Mała gra z elementami technicznymi
Zawodnicy podzieleni na dwie grupy. Każdy zawodnik
prowadzi piłkę w określony sposób przez Trenera. Na sygnał
Trenera koloru drużyny (np. Biali) zawodnicy uderzają na
jedną z czterech bramek, a następnie stają się obrońcami
drugiej drużyny.
Modyfikacja: Po strzałach pierwszej grupy, zawodnicy stają
się pomocnikami do oddania strzału drugiej grupy (przyjęcie
podanie piłki).

10

Opis

Czas

2.Szybkość podejmowania decyzji/reagowania
w grach 1x1 bokiem do bramki.
Zawodnicy ustawieni w dwóch rzędach po dwóch stronach
boiska. Trener podaje piłkę w stronę zawodników, którzy
rywalizując w grze 1x1. Gracz po przyjęciu piłki na swojej
połowie atakuje dalszą bramkę, obrońca po przechwycie
atakuje przeciwną bramkę.

10

Uwaga! Zawodnicy podejmują decyzję, reagują w momencie
podania piłki od Trenera w ich kierunku.
Mała Gra

CZĘŚĆ GŁÓWNA I

Nr. Zajęć

Opis

Czas

3.Gra 1x1 po przyjęciu piłki.
Trener podaje piłkę w stronę zawodników, którzy są
ustawieni przy dwóch kolorach stożków. Po wskazaniu
przez trenera koloru stożka za- wodnika atakującego
zadaniem zawodnika jest przyjęcie kierunkowe piłki z
przeprowadzeniem przez wyznaczoną strefę oznaczoną
kolorem stożków ataku. W tym samym czasie zawodnik
broniący ma zadanie przebiec przez drugą strefę
oznaczoną kolorem stożków obrony. Po przeprowadzaniu
piłki atakującego przez strefę ma za zadanie strzelić do
dalszej bramki. Po odbiorze piłki przez obrońcę oddaje on
strzał do bramki przeciwnika.

15

Gra

Opis

CZĘŚĆ GŁÓWNA II

4. Gra z akcentem na otwarcie gry z zajęciem
właściwej pozycji
Realizowanie gry z akcentem atakowania od otwarcie gry. W
szczególności zwracając uwagę na:

15

- Rozpoczęcie gry poprzez wprowadzenie lub krótkie
podanie- Zdobywanie przestrzeni poprzez prowadzenie
- Odważny ruch w kierunku brami przeciwnika

Ćwiczenie

Opis

CZĘŚĆ KOŃCOWA

5. Kształtowanie prawidłowego hamowania
Zawodnicy ustawieni w szeregu wykonują starty z
hamowaniem na sygnał Trenera.

Czas
5

Ćwiczenie kształtujące prawidłowe zakresy ruchomości w
formie uspokajającej organizm zawodnika.

CZĘŚĆ DODATKOWA

Ćwiczenie

Opis

Czas

6. Odważnie dążenie do celu. Podejmowania
rywalizacji w silniejszym przeciwnikiem.

5

7. Ustawienie podczas otwarcia gry

Indywidualne zadanie domowe
CZĘŚĆ ZADANIOWA

Czas

Czucie piłki - I poziom
1. TOE TAPS
2. SOLE ROLLS
3. INSIDE PUSH PULL
4. SOLE PUSH PULL
5. INSIDE OUTSIDE
6. INSIDE „V” CUTS
7. „L” DRAGS
8. CRUYFFS
9. OUTSIDE TOUCH STEEPOVER
10. SQUARES

MIKROCYKL SZKOLENIOWY
SKRZAT (G1/G2) 6-7 LAT

KATEGORIA
Plan

MEZOCYKL

I

MIKROCYKL

2

DATA

Dzień

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Godzina
OBSZAR

Działania
technicznotaktyczne

Doskok do
przeciwnika Wykorzystanie
pressingu
wysokiego/
średniego

Doskok do
przeciwnika Zasada gry 1x1 w
obronie (doskok,
zahamowanie,
ustawienie,
cofanie, atak)

Działania
motoryczne

Kształtowanie
koordynacji równowagi

Kształtowanie
koordynacji szybkości reakcji

Działania
małych gier

Małe gry w
przewadze
liczebnej 2x1

Małe gry w
równowadze
liczebnej 2x2

I

MECZ

Działania
funkcjonalne

Poprawa oceny
testy FMS głęboki przysiad

Poprawa oceny
testy FMS przeniesienie nogi
nad poprzeczką

Działania
mentalne

Odpowiednia
koncentracjach
na zadaniach
podczas gier.

Pozytywne
relacje. Odwaga
w podejmowaniu
decyzji.

Działania
teoretyczne

Nawadnianie w
dniach
treningowych i
nie treningowych

Wpływ złego
nawadniania na
rozwój
organizmu.

II

III

Działania
indywidualne

Żonglerka

Niedziela

JEDNOSTKA TRENINGOWA
Trener

Stanisław Szpyrka

Temat zajęć

Przejście z atakowania do bronienia - Doskok do przeciwnika - Wykorzystanie pressingu wysokiego/
średniego

Mikrocykl

Bronienie - Gry 2x1, 2x2, 1x2

Technika/działania
indywidualne

Działania grupowe/
zespołowe

Asystent

Odbiór piłki

Motoryka/
Funkcjonalne

Doskok do przeciwnika

Wykorzystanie pressingu wysokiego/średniego
Małe gry w przewadze liczebnej 2x1

Data zajęć

Godzina
Czas

Mentalność/
wiedza

Kształtowanie koordynacji - równowagi
Poprawa oceny testy FMS - głęboki przysiad
Odpowiednia koncentracjach na zadaniach podczas
gier. Decyzyjność w wyboru lepszej sytuacji boiskowej
Nawadnianie w dniach treningowych i nie
treningowych

Miejsce

Kategoria

G1/G2

Sprzęt

Bramki

Małe bramki

Piłki

Stożki

Oznaczniki

Tyczki

-

Liczba

2

4

12

32

12

12

-

60 minut

CZĘŚĆ WSTĘPNA I

Mała Gra/Ćwiczenie

3

Zawodnicy

12

Opis

Czas

Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności,
omówienie tematu zajęć.
1. Mała gra 1x1 ze strzałem po odbiorze piłki.
Zawodnicy rywalizują 1x1 na całych boisku. Zadaniem
zawodnika z piłką jest utrzymanie piłki, po odbiorze piłki
przez przeciwnika rozpoczyna atak na jedną z czterech
bramek.

10

Modyfikacja: Po odbiorze piłki przez przeciwnika
rozpoczyna atak na jedną z dwóch dalszych bramek.

CZĘŚĆ WSTĘPNA II

Ćwiczenie

Mała Gra

CZĘŚĆ GŁÓWNA I

Nr. Zajęć

Opis

Czas

2. Ćwiczenia koordynacyjne - równowagi na
drabinkach z piłkami i bez piłek
Zawodnicy ustawieni w dwóch rzędach.
W 1 rzędzie wykonują ćwiczenia na drabinkach z piłkami.
- podrzut piłki jedną ręką/dwoma rękami, uderzenia piłki o
ziemie, przerzuty piłki z ręki do ręki.
W 2 rzędzie wykonują ćwiczenia na drabinach bez piłek.
- Akcent na ćwiczenia równowagi np. Przeskok na jedną
nogę z zatrzymaniem.

10

Opis

Czas

3.Gra 2x1 po odbiorze piłki
Kontrola przeciwnika i szybki doskok do piłki
- Ustawienie wyjściowe jak na grafice. Dwóch zawodników
na linii bocznej boiska w oznaczonych strefach dwoma
kolorami oraz po drugiej stronie na środku pola zawodnik z
piłką. Zawodnik środkowy prowadzi piłkę za strefę,
wykonując podanie w stronę dwóch zawodników. W tym
momencie trener ustawiony za plecami podającego
wskazuje kolor za- wodnika atakującego, który z podającym
gra 2 × 1. Zadaniem atakujących jest strzał do jednej z
dwóch bramek ze strefy strzału oznaczonej stożkiem. Po
odbiorze piłki przez obrońcę oddaje on strzał do przeciwnej
bramki

15

Gra

Opis
4. Gra z akcentem bronienia

Czas
15

CZĘŚĆ GŁÓWNA II

Gra z założeniami na główne akcenty:
- Doskok do przeciwnika
- Wykorzystanie pressingu wysokiego/średniego

CZĘŚĆ KOŃCOWA

Ćwiczenie

Opis

Czas

5. Poprawa oceny testy FMS - głęboki przysiad
Zawodnicy ustawieni w szeregu z tyczkami wykonują ćwiczenia
przysiadku przy korekcie Trenera.

5

Celem tej próby jest obustronna ocena mobilności i stabilności
w obrębie bioder, kolan, stawów skokowych. Podczas testu
badany trzyma drążek nad głową, co pozwala ocenić
funkcjonalnie mobilność obręczy barkowej i górnej części
tułowia.
Ćwiczenie kształtujące prawidłowy wzorzec funkcjonalny

CZĘŚĆ DODATKOWA

Ćwiczenie

Opis

Czas

6. Odpowiednia koncentracjach na zadaniach
podczas gier. Decyzyjność w wyboru lepszej
sytuacji boiskowej

5

7. Nawadnianie w dniach treningowych i nie
treningowych
Zbiórka, podsumowanie treningu, pytania,
zadania, pożegnanie.

CZĘŚĆ ZADANIOWA

Indywidualne zadanie domowe
Żonglerka - I poziom
1. Pojedyncze odbicia
2. Żonglowanie po koźle
3. Żonglowanie bez odbicia

JEDNOSTKA TRENINGOWA
Trener

Stanisław Szpyrka

Temat zajęć

Przejście z atakowania do bronienia - Odbiór piłki - Zasada gry 1x1 w obronie (doskok, zahamowanie,
ustawienie, cofanie, atak)

Mikrocykl

Bronienie - Gry 2x1, 2x2, 1x2

Technika/działania
indywidualne

Odbiór piłki

Działania grupowe/
zespołowe

Asystent

Motoryka/
Funkcjonalne

Zasada gry 1x1 w obronie (doskok, zahamowanie,
ustawienie, cofanie, atak)
Małe gry w równowadze liczebnej 2x2

Data zajęć

Godzina
Czas

Kształtowanie koordynacji - szybkość reakcji
Poprawa oceny testy FMS - przeniesienie nogi nad
poprzeczką
Pozytywne relacje. Odwaga w podejmowaniu decyzji.

Mentalność/
wiedza

Nawadnianie w dniach treningowych i nie
treningowych

Miejsce

Kategoria

G1/G2

Sprzęt

Bramki

Małe bramki

Piłki

Stożki

Oznaczniki

Tyczki

-

Liczba

2

4

12

32

12

12

-

60 minut

CZĘŚĆ WSTĘPNA I

Mała Gra/Ćwiczenie

Nr. Zajęć

4

Zawodnicy

Opis

Czas

Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności,
omówienie tematu zajęć.
1. Mała gra drużynowa 1x1
Zawodnicy na całych boisku jako drużyna rywalizują w
pojedynkach 1x1. Gra toczy się do ostatniej piłki. Wtedy
zawodnicy, którzy zakończyli swoje pojedynki dołączają do
partnerów.

10

Modyfikacja: Zawodnicy po zakończonych pojedynku 1x1
otrzymują kolejną piłkę od Trenera z finalizacją akcji na
dwie bramki.
Ćwiczenie

Opis

CZĘŚĆ WSTĘPNA II

2. Szybkość reakcji + ćwiczenia techniczne

Czas
10

Zawodnicy podzieleni na dwie grupy. Zawodnicy z jednej
drużyny prowadzą piłkę z presją przeciwnika. Po sygnale
Trenera - koloru strefy podają piłkę do przeciwnika i jak
najszybciej wbiegają w oznaczoną strefę. Drugą serię
rozpoczyna drużyna przeciwna.

Mała Gra

CZĘŚĆ GŁÓWNA I

12

Opis

Czas

3.Gra 2x2 po odbiorze piłki
Szybka reakcja w doskoku i odbiorze piłki
- Ustawienie wyjściowe jak na grafice. Zawodnicy
przeciwnych drużyn ustawieni na liniach bramkowych.
Zawodnik po przejęciu piłki zagranej przez trenera ma za
zadanie podać ją do partnera, atakując na dwie dalsze
bramki. Po odbiorze piłki obrońcy strzelają do jednej z
dwóch przeciwnych bramek

15

Gra

Opis
4. Gra z akcentem bronienia

Czas
15

CZĘŚĆ GŁÓWNA II

Gra z założeniami na główne akcenty:
- Zasada gry 1x1 w obronie (doskok, zahamowanie, ustawienie,
cofanie, atak)

CZĘŚĆ KOŃCOWA

Ćwiczenie

Opis

Czas

5. Poprawa oceny testy FMS - przeniesienie nogi nad
poprzeczką
Zawodnicy ustawieni w szeregu z tyczkami wykonują ćwiczenia
przysiadku przy korekcie Trenera.

5

Celem tego testu jest funkcjonalna ocena mobilności i
stabilności całego łańcucha kinematycznego kończyny dolnej i
tułowia.
Ćwiczenie kształtujące prawidłowy wzorzec funkcjonalny

CZĘŚĆ DODATKOWA

Ćwiczenie

Opis

Czas

6. Pozytywne relacje. Od waga w
podejmowaniu decyzji.

5

7. Nawadnianie w dniach treningowych i nie
treningowych
Zbiórka, podsumowanie treningu, pytania,
zadania, pożegnanie.

CZĘŚĆ ZADANIOWA

Indywidualne zadanie domowe
Żonglerka - I poziom
1. Pojedyncze odbicia
2. Żonglowanie po koźle
3. Żonglowanie bez odbicia

MIKROCYKL SZKOLENIOWY
SKRZAT (G1/G2) 6-7 LAT

KATEGORIA
Plan

MEZOCYKL

I

MIKROCYKL

3

DATA

Dzień

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Godzina
OBSZAR

Działania
technicznotaktyczne

Prowadzenie piłki
- Ruch bez piłki

Prowadzenie piłki
- Odważne
decyzję w
dryblingu

Działania
motoryczne

Siła - plyometryka
/ w grach

Wytrzymałość
tlenowa w grach

Działania
małych gier

Małe gry w
przewadze
liczebnej 3x2

Małe gry w
równowadze
liczebnej 3x3

I

MECZ

Działania
funkcjonalne

Stabilizacja
rotacyjna

Stabilizacja
obwodowa

Działania
mentalne

Odpowiednie
przygotowanie do
treningu i meczu.
Samodzielna
realizacja
wskazanych zadań
przez Trenera.

Kontrolowanie
emocji w
sytuacjach dużego
ryzyka, gdy pod
presją.

Działania
teoretyczne

Nawadnianie w
dniach
treningowych i
nie treningowych

Wpływ złego
nawadniania na
rozwój
organizmu.

II

III

Działania
indywidualne

Kontrola piłki nogami

Niedziela

JEDNOSTKA TRENINGOWA
Trener

Stanisław Szpyrka

Temat zajęć

Prowadzenie piłki - Ruch bez piłki

Mikrocykl

Atakowanie indywidualne - Gry 3x2, 3x3

Technika/działania
indywidualne

Prowadzenie piłki - Ruch bez piłki

Motoryka/
Funkcjonalne

Działania grupowe/
zespołowe

Otwarta pozycja ciała
Małe gry w przewadze liczebnej 3x2

Mentalność/
wiedza

Data zajęć

Asystent

Godzina
Czas

Siła - plyometryka / w grach
Stabilizacja rotacyjna
Odpowiednie przygotowanie do treningu i meczu.
Samodzielna realizacja wskazanych zadań przez
Trenera.
Nawadnianie w dniach treningowych i nie
treningowych

Miejsce

Kategoria

G1/G2

Sprzęt

Bramki

Małe bramki

Piłki

Stożki

Oznaczniki

-

-

Liczba

2

4

12

32

12

-

-

60 minut

CZĘŚĆ WSTĘPNA I

Mała Gra/Ćwiczenie

CZĘŚĆ WSTĘPNA II

Ćwiczenie

CZĘŚĆ GŁÓWNA I

Mała Gra

Nr. Zajęć

5

Zawodnicy

12

Opis

Czas

Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności,
omówienie tematu zajęć.
1. Mała gra po prowadzeniu piłki
Zawodnicy ustawieni w dowolnym miejscu z piłkami.
Prowadzą piłkę w określony sposób przez Trenera. Na
początku trener ustala kierunek ataku dla niebieskich i
białych.Zawodnicy na wskazany numer mają zadanie
dodatkowe. Pierwszy zawodnik, oddaje strzał, a następnie
staje się obrońcą.
Modyfikacja: Trener wskazuje jedną z bramek na którą,
zawodnicy oddają strzał.

10

Opis

Czas

2. Ćwiczenia siły - plyometryka / w grach
Zawodnicy ustawieni w dwóch szeregach, w jednym szeregu
z piłkami.
Zawodnicy bez piłek wykonując ćwiczenia plyometryczne:
- Przysiad z wyskokiem - przyjecie od partnera i gra 1x1 4 powtórzenia
- Skok w dal z jednej nogi - przyjęcie od partnera i gra 1x1
- 4 powtórzenia.
Po każdym powtórzeniu następuje zmiana w ćwiczenia w
szeregach.
Modyfikacja: Ćwiczenie wykonywane w formie zabawy +
ćwiczenia dodatkowego.

10

Opis

Czas

3.Gra 3x2 - Prowadzenie piłki ze zwodem
Ustawienie wyjściowe jak na grafie. Zawodnicy atakujący na
zewnątrz kwadratu, obrońcy ustawieni w środku kwadratu.
Drużyna atakująca poprzez wymianę podań oraz pozycji
ma za zadanie przeprowadzić piłkę z jednego boku
kwadratu na drugi, kończąc akcję strzałem do jednej z
dwóch bramek.
Zadania obrońców:
- W I fazie: w momencie przerwania gry w kwadracie przez
dwóch obrońców rozpoczynają atak na jedną z dwóch
bramek po wyprowadzeniu piłki z kwadratu;
W I I fa z i e : w m o m e n c i e p r ze r wa n i a g r y p o
przeprowadzeniu piłki przez kwadrat atakujących
rozpoczynają atak na dalszą bramkę.

15

Gra

Opis
4. Gra z akcentem atakowania indywidualnego

15

CZĘŚĆ GŁÓWNA II

Gra z założeniami na główne akcenty:
- Prowadzenie piłki - Ruch bez piłki

Ćwiczenie

Opis

CZĘŚĆ KOŃCOWA

5. Stabilizacja rotacyjna
Zawodnicy ustawieni w szeregu wykonują ćwiczenia przy
korekcie Trenera.

Czas
5

Ustawienie zawodników w pozycji podporu przodem. Realizują
ćwiczenia zgodnie z pokazem i objaśnieniem Trenera.

CZĘŚĆ DODATKOWA

Ćwiczenie

Opis

Czas

6.Odpowiednie przygotowanie do treningu i
meczu. Samodzielna realizacja wskazanych
zadań przez Trenera.

5

7.Nawadnianie w dniach treningowych i nie
treningowych
Zbiórka, podsumowanie treningu, pytania,
zadania, pożegnanie.

Indywidualne zadanie domowe
Kontrola piłki nogami - I poziom
CZĘŚĆ ZADANIOWA

Czas

1. Prowadzenie piłki po slalomie na odcinku 5 metrów (co 1 m. pachołek)
2. Zwroty z piłką po lini prostej.
3. Prowadzenie piłki lewą nogą po linii prostej.
4. Prowadzenie piłki prawą nogą po linii prostej.
5. Prowadzenie piłki prawą/lewą nogą po linii prostej.
6. Podania piłki dowolną nogą o ścianę
7. Podania i przyjęcia piłki dowolną nogą o ścianę

JEDNOSTKA TRENINGOWA
Trener

Stanisław Szpyrka

Temat zajęć

Prowadzenie piłki - Odważne decyzję w dryblingu

Mikrocykl

Atakowanie indywidualne - Gry 3x2, 3x3

Technika/działania
indywidualne

Prowadzenie piłki - Odważne decyzję w dryblingu

Motoryka/
Funkcjonalne

Małe gry w równowadze liczebnej 3x3

Mentalność/
wiedza

Działania grupowe/
zespołowe

Asystent

Wytrzymałość tlenowa w grach
Stabilizacja obwodowa
Kontrolowanie emocji w sytuacjach dużego ryzyka,
gdy pod presją.
Wpływ złego nawadniania na rozwój organizmu.

Data zajęć

Godzina
Czas

Miejsce

Kategoria

G1/G2

Sprzęt

Bramki

Małe bramki

Piłki

Stożki

Oznaczniki

-

-

Liczba

2

4

12

32

12

-

-

60 minut

CZĘŚĆ WSTĘPNA I

Mała Gra/Ćwiczenie

Nr. Zajęć

6

Zawodnicy

Opis

Czas

Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności,
omówienie tematu zajęć.
1. Mała gra 3x3 z akcentem na prowadzenie
piłki

10

Zawodnicy ustawieni po dwóch graczy w trzech sektorach.
Po otrzymaniu podania od Trenera do jednego z sektorów,
zdaniem atakujących jest wprowadzenie piłki do każdego z
sektorów. Następnie w grze 3v3 atakując dowolną bramkę.
Obrońcy po przechwycie piłki, wykonują powyższe zadanie.

Ćwiczenie

Opis

CZĘŚĆ WSTĘPNA II

2. Wytrzymałość tlenowa w grach

Czas
10

Zawodnicy ustawieni w czterech sektorach na boisku.
Zadaniem drużyny atakującej jest przeprowadzić lub podać
piłkę do każdego z sektorów. Po wykonanym zadaniu
oddają strzał na dalszą bramkę.
Modyfikację:
I - Zawodnicy rozpoczynają od gry rękami.
II - Po wykonanym zadaniu strzelają do dowolnej bramki.

Mała Gra

CZĘŚĆ GŁÓWNA I

12

Opis

Czas

3.Gra 3x3 - Prowadzenie piłki wszystkimi
częściami stopy
Ustawienie wyjściowe jak na grafice. Po podaniu piłki od
trenera zespół atakujący ma za zadanie przeprowadzić
piłkę ze środkowego sektora w kierunku sektora broniących,
po którym zawodnicy strzelają do jednej z dwóch bramek.
Drużyna broniąca po przechwycie piłki w strefie niskiej
(obrony) lub środkowej wykonuje powyższe zadanie. W
sytuacji odbioru piłki w strefie wysokiej (ataku) strzał do
jednej z dwóch bramek

15

Gra

Opis
4. Gra z akcentem atakowania indywidualnego

15

CZĘŚĆ GŁÓWNA II

Gra z założeniami na główne akcenty:
- Prowadzenie piłki - Odważne decyzję w dryblingu

Ćwiczenie

Opis

CZĘŚĆ KOŃCOWA

5. Stabilizacja rotacyjna
Zawodnicy ustawieni w szeregu wykonują ćwiczenia przy
korekcie Trenera.

Czas
5

Ustawienie zawodników w pozycji podporu przodem. Realizują
ćwiczenia zgodnie z pokazem i objaśnieniem Trenera.

CZĘŚĆ DODATKOWA

Ćwiczenie

Opis

Czas

6.Kontrolowanie emocji w sytuacjach dużego
ryzyka, gdy pod presją.

5

7.Wpływ złego nawadniania na rozwój
organizmu.

Zbiórka, podsumowanie treningu, pytania,
zadania, pożegnanie.

Indywidualne zadanie domowe
Kontrola piłki nogami - I poziom
CZĘŚĆ ZADANIOWA

Czas

1. Prowadzenie piłki po slalomie na odcinku 5 metrów (co 1 m. pachołek)
2. Zwroty z piłką po lini prostej.
3. Prowadzenie piłki lewą nogą po linii prostej.
4. Prowadzenie piłki prawą nogą po linii prostej.
5. Prowadzenie piłki prawą/lewą nogą po linii prostej.
6. Podania piłki dowolną nogą o ścianę
7. Podania i przyjęcia piłki dowolną nogą o ścianę

MIKROCYKL SZKOLENIOWY
SKRZAT (G1/G2) 6-7 LAT

KATEGORIA
Plan

MEZOCYKL

I

MIKROCYKL

4

DATA

Dzień

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Godzina
OBSZAR

Działania
technicznotaktyczne

Częsta zmiana
kierunku, zwroty i
zatrzymań /
Strzały - Otwarta
pozycja ciała

Częsta zmiana
kierunku, zwroty i
zatrzymań /
Strzały - Szybkość
decyzji

Działania
motoryczne

Kształtowanie
koordynacji różnicowania
ruchów

Kształtowanie
koordynacji sprężenia ruchów

Działania
małych gier

Małe gry w
przewadze
liczebnej 4x3

Małe gry w
równowadze
liczebnej 4x4

I

MECZ

Działania
funkcjonalne

Kształtowanie
prawidłowego
biegu

Kształtowanie
prawidłowego
hamowania

Działania
mentalne

Cel określony w
czasie, ustalając
jego początek
oraz koniec. Cel
znaczący i
zrozumiały dla
zawodnika

Indywidualnie
przygotowanie do
treningu meczu.
Wyrobienie
swoich nawyków
do lepszego
startu.

Działania
teoretyczne

Uświadomienie
pracy
profesjonalnego
piłkarza.

Uświadomienie
pracy
profesjonalnego
piłkarza.

II

III

Działania
indywidualne

Kontrola piłki rekami

Niedziela

JEDNOSTKA TRENINGOWA
Trener

Stanisław Szpyrka

Temat zajęć

Częsta zmiana kierunku, zwroty i zatrzymań / Strzały - Otwarta pozycja ciała

Mikrocykl

Bronienie indywidualne - Gry 3x4, 4x4

Technika/działania
indywidualne

Działania grupowe/
zespołowe

Asystent

Zwody i drybling z piłką

Motoryka/
Funkcjonalne

Otwarta pozycja ciała

Mentalność/
wiedza

Małe gry w przewadze liczebnej 4x3

Data zajęć

Godzina
Czas

Kształtowanie koordynacji - różnicowania ruchów
Kształtowanie prawidłowego biegu

Cel określony w czasie, ustalając jego początek oraz
koniec. Cel znaczący i zrozumiały dla zawodnika
Uświadomienie pracy profesjonalnego piłkarza.

Miejsce

Kategoria

G1/G2

Sprzęt

Bramki

Małe bramki

Piłki

Stożki

Oznaczniki

Drabinki

-

Liczba

2

4

12

32

12

2

-

60 minut

CZĘŚĆ WSTĘPNA I

Mała Gra/Ćwiczenie

CZĘŚĆ WSTĘPNA II

Ćwiczenie

CZĘŚĆ GŁÓWNA I

Mała Gra

Nr. Zajęć

7

Zawodnicy

12

Opis

Czas

Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności,
omówienie tematu zajęć.
1. Mała gra z akcentem na zwody i drybling z
piłką
Gra rozpoczyna się podaniem piłki od Trenera. Zadaniem
drużyny atakującej jest strzał na jedną z dwóch bramek po
wymianie podań przez każdego z zawodników na połowie
przeciwnika. Po odbiorze piłki drużyna przeciwna wykonuje
powyższe zadanie.
Modyfikacja: Trener ustala liczbę osób biorących udział w
grze, np 6x6 z założeniem zadania, czyli każdy przed
strzałem musi otrzymać piłkę.

10

Opis

Czas

2.Kształtowanie koordynacji - różnicowania
ruchów
Zawodnicy ustawieni w czterech rzędach, po środku z
piłkami.Jednocześnie startuje zawodnik z piłką i zawodnik
bez piłki na drabinkach. Zadaniem zawodnika z piłką jest
prowadzić i podać piłkę do partnera po wyjściu przed
drabinki. Gracz na drabinkach wykonuje ćwiczenia
koordynacyjne. Po wyjściu za drabinki odgrywa piłkę do
partnera i wraca do dalszej części ćwiczenia.
Po ćwiczeniu, następuje zmiana w grupie.
Modyfikacja: Zawodnicy wykonują indywidualnie zadanie,
tzn. Gracz z piłką prowadzi piłkę, a gracz na drabinkach
wykonuje wskazane ćwiczenie.

10

Opis

Czas

3.Gra 4x3 - Drybling z innymi elementami
techniki
Zawodnicy rywalizują w grze 4x4 z zadaniem oddania
strzału na jedną z dwóch bramek w wyznaczonej strefie.

15

Gra

Opis

CZĘŚĆ GŁÓWNA II

4. Gra z akcentem bronienia indywidualnego

Czas
15

Gra z założeniami na główne akcenty:
- Szybki doskok do przeciwnika

Ćwiczenie

Opis

CZĘŚĆ KOŃCOWA

5. Kształtowanie prawidłowego biegu
Zawodnicy ustawieni w szeregu wykonują starty z
różnych pozycji z prawidłową postawa podczas biegu.

Czas
5

Ćwiczenie kształtujące prawidłowe zakresy ruchomości
w formie uspokajającej organizm zawodnika.

CZĘŚĆ DODATKOWA

Ćwiczenie

Opis

Czas

6. Cel określony w czasie, ustalając jego
początek oraz koniec . Cel znacząc y i
zrozumiały dla zawodnika

5

7. Uświadomienie pracy profesjonalnego
piłkarza.
Zbiórka, podsumowanie treningu, pytania,
zadania, pożegnanie.
Indywidualne zadanie domowe

CZĘŚĆ ZADANIOWA

Kontrola piłki rękami - I poziom

1. Podrzucanie piłki dwoma rękoma do góry nad głowę i złapanie do rak nie upuszczając na ziemie.
2. Uderzenie piłki o ziemie z zamachem i obrót o 180 stopni i złapanie po koźle - obrót raz w lewo raz w
prawo /dążymy aby złapanie było po jednym koźle.
3. Zawodnik stoi w rozkroku i w skłonie. Robimy ósemki. Rozpoczynamy z prawej ręki a potem zmieniamy z
lewej.
4. Kozłowanie piłki lewa ręka 10 x lewa, 10 x prawa w biegu

JEDNOSTKA TRENINGOWA
Trener

Stanisław Szpyrka

Temat zajęć

Częsta zmiana kierunku, zwroty i zatrzymań / Strzały - Szybkość decyzji

Mikrocykl

Przejście z bronienia do atakowania - Gry 3x4, 4x4

Technika/działania
indywidualne

Działania grupowe/
zespołowe

Asystent

Zwody i drybling z piłką
Częsta zmiana kierunku, zwroty i zatrzymań / Strzały Szybkość decyzji

Motoryka/
Funkcjonalne

Mentalność/
wiedza

Małe gry w równowadze liczebnej 4x4

Kształtowanie koordynacji - sprężenia ruchów
Kształtowanie prawidłowego hamowania
Indywidualnie przygotowanie do treningu meczu.
Wyrobienie swoich nawyków do lepszego startu.
Uświadomienie pracy profesjonalnego piłkarza.

Data zajęć

Godzina
Czas

Miejsce

Kategoria

G1/G2

Sprzęt

Bramki

Małe bramki

Piłki

Stożki

Oznaczniki

-

-

Liczba

2

4

12

32

12

-

-

60 minut

CZĘŚĆ WSTĘPNA I

Mała Gra/Ćwiczenie

CZĘŚĆ WSTĘPNA II

Ćwiczenie

CZĘŚĆ GŁÓWNA I

Mała Gra

Nr. Zajęć

8

Zawodnicy

12

Opis

Czas

Zbiórka, przywitanie, sprawdzenie obecności,
omówienie tematu zajęć.
1. Mała gra z akcentem na prowadzenie +
drybling z piłką
Ustawienie wg. grafiki. Gra rozpoczyna się od podania piłki
przez Trenera. Jednocześnie do piłki startuje czterech graczy.
Zadaniem zawodnika, który jako pierwszy przyjmie piłkę
jest atak w grze 2v2 na dalszą bramkę. Obrońcy po
przechwycie atakują przeciwną bramkę.
Modyfikacja: Zawodnicy po pierwszym podaniu od Trenera
zostają na boisku przy drugim podaniu Trenera tworząc grę
4x4.

10

Opis

Czas

2.Kształtowanie koordynacji - sprężenia
ruchów
Zawodnicy ustawieni w czterech rzędach. Gracze biali z
piłkami.
Wykonują prowadzenie piłki do stożków, następnie po
podaniu i przyjęciu piłki od gracza z drugiej strony
rozpoczynają akcję ze strzałem na bramkę po
przeprowadzeniu piłki za zółtą strefę. Po odbiorze piłki
przeciwnik atakuję dalszą bramkę.
Modyfikacja: Po prowadzaniu piłki przy stożkach
rozpoczyna się gra 1x1 ze strzałem na bramkę po
przeprowadzaniu piłki za żółtą strefę.

10

Opis

Czas

3.Gra 4x4 - Drybling połączony z innymi
elementami techniki

15

Po podaniu piłki od trenera zespół atakujący ma za zadanie
wymienić podanie przez jeden z czterech sektorów boiska.
Po podaniu piłki przez jedną ze stref zespół atakujący
wykonuje atak na dalszą bramkę. Po odbiorze piłki przez
obrońców wykonują powyższe zadanie

Gra

Opis

CZĘŚĆ GŁÓWNA II

4. Gra z akcentem przejścia z bronienia do
atakowania

Czas
15

Gra z założeniami na główne akcenty:
- Szybki doskok do przeciwnika

Ćwiczenie

Opis

CZĘŚĆ KOŃCOWA

5. Kształtowanie prawidłowego hamowania
Zawodnicy ustawieni w szeregu wykonują starty z
hamowaniem na sygnał Trenera.

Czas
5

Ćwiczenie kształtujące prawidłowe zakresy ruchomości
w formie uspokajającej organizm zawodnika.

CZĘŚĆ DODATKOWA

Ćwiczenie

Opis

Czas

6. Indywidualnie przygotowanie do treningu
meczu. Wyrobienie swoich nawyków do
lepszego startu.

5

7.Uświadomienie prac y profesjonalnego
piłkarza.
Zbiórka, podsumowanie treningu, pytania,
zadania, pożegnanie.
Indywidualne zadanie domowe

CZĘŚĆ ZADANIOWA

Kontrola piłki rękami - I poziom

1. Podrzucanie piłki dwoma rękoma do góry nad głowę i złapanie do rak nie upuszczając na ziemie.
2. Uderzenie piłki o ziemie z zamachem i obrót o 180 stopni i złapanie po koźle - obrót raz w lewo raz w
prawo /dążymy aby złapanie było po jednym koźle.
3. Zawodnik stoi w rozkroku i w skłonie. Robimy ósemki. Rozpoczynamy z prawej ręki a potem zmieniamy z
lewej.
4. Kozłowanie piłki lewa ręka 10 x lewa, 10 x prawa w biegu
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