
KONSPEKT TRENINGOWY SZKOŁA FUTBOLU STANIĄTKI
KATEGORIA 
WIEKOWA

Trampkarz – 2005-06

TEMAT 
TRENINGU

Doskonalenie prowadzenia piłki, zwodów oraz dryblingu

CEL TRENINGU Doskonalenie panowania nad piłką

NIEZBĘDNY 
SPRZĘT 
TRENINGOWY 

Piłka, piłka tenisowa, dywan/karimata

CZAS TRWANIA 40 min OPRACOWAŁ Radosław Pławecki
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1. Zabawa z piłką
a)Wyskoki z piłką pomiędzy stopami – Łapiemy piłkę 
między stopami i staramy się wyskoczyć z nią i 
jednocześnie wyrzucić ją do góry, przed siebie – 10 
razy
b)Przerzut piłki samego siebie – łapiemy piłkę między
stopami i staramy się ją przerzucić nad sobą i złapać 
ją stopą i wykonać jeszcze minimum 4 „kapki”
- 10 razy
c)Łapiemy piłkę w ręce za plecami i staramy się 
przerzucić siebie i złapać ją stopą i wykonać kilka 
„kapek” - 10 razy

2. Plank- czyli popularna „Deska” 3x po 20 sekund

3. High Plank – czyli „Wysoka deska”- 3x20

4. Side Plank – Czyli deska bokiem 20 sekund na strone 
– 2 razy czyli łącznie 4 razy

Całą sekwencje powtarzamy min. 2 razy 

Czas trwania: 10-12 min
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 Jeśli mamy piłkę tenisową można wtedy połowę czasu danego ćwiczenia wykonywać zwykłą piłką a drugą
połowę tenisową. Ćwiczenia wykonujmy raczej na polu. Odmierzamy sobie pole długie na 20 metrów, 
dowlnie zaznaczamy start i metę.

1. Prowadzenie piłki prostym podbiciem – prowadzimy piłkę prostym podbiciem krótko przy nodze, 
staramy się na tej odległości 20 metrów dotknąć piłki jak najwięcej razy. Wykonujemy 4 odległości, 
pamiętamy że najpierw prowadzimy prawą nogą następnie lewą.

2. Prowadzenie piłki prostym podbiciem ze zmianą tempa – Podobnie jak w pierwszym ćwiczeniu 
prowadzimy piłkę prostym podbiciem(pamiętamy stopa wyprostowana, palce skierowane w dół) z tą 
różnicą że dwa razy uderzamy piłkę lekko a za trzecim uderzamy mocniej by przyspieszyć(można 
sobie wypuścić piłkę). Tak samo wykonujemy 4 odległości, pamiętamy również o zmianie nogi

3. Prowadzenie piłki „Zewnętrzna wewnętrzna” - prowadzimy piłkę prawą nogą uderzając ją raz 
wewnętrzną następnie zewnętrzną częścią stopy, zmiana nogi następuje po przejściu jednej 
odległości.  Wykonujemy 4 odległości(dwie prawa noga, dwie lewa).

4. Prowadzenie piłki „Zewnętrzna/wewnętrzna” na przemian, prawa lewa noga – prowadzimy piłkę na 
przemian prawa lewa noga uderzając ją w sekwencji prawa noga zewnętrzna wewnętrzna lewa noga 
zewnętrzna wewnętrzna.  Wykonujemy 4 odległości.

5. Prowadzenie piłki ze zwodem „Elastico”(zmiana tempa i kierunku) - Prowadzimy piłkę dwa razy 
uderzając prostym podbiciem następnie, uderzamy wewnętrzną cześcią stopy aby zasugerować że 
pójdziemy do środka, jednak wyprowadzamy ją na zewnętrzną jednocześnie przyspieszając(można 
sobie wypuścić piłkę). Zmiana nogi następuje po przejściu jednej odległości.  Wykonujemy 4 
odległości(dwie prawa noga, dwie lewa).
https://www.youtube.com/watch?v=BTVPAJBXLhA

6. Prowadzenie piłki ze zwodem „Drag scissors” - Prowadzimy piłkę prawą nogą dwa razy uderzając 
prostym podbiciem, następnie  uderzamy wewnętrzną cześcią stopy aby zasugerować że pójdziemy 
do środka, wykonujemy ruch zwodny „pojedynczy scissors” lewą nogą i wyprowadzamy piłkę prawą 
na zewnątrz jednocześnie przyspieszając(można sobie wypuścić piłkę). Wykonujemy 4 odległości(dwie
prawa noga, dwie lewa).
https://www.youtube.com/watch?v=95Ln9EdpZcc

7. Prowadzenie piłki ze zwodem „Step over” - Prowadzimy piłkę prawą nogą dwa razy uderzając prostym
podbiciem, następnie wykonujemy ruch zwodny „Step over” prawą nogą i wyprowadzamy piłkę na 
zewnątrz jednocześnie przyspieszając(można sobie wypuścić piłkę). Wykonujemy 4 odległości(dwie 
prawa noga, dwie lewa). https://www.youtube.com/watch?v=CVjwci2n7wg

POWTARZAMY min. 2 razy tak by nie przekroczyć 20 minut.

PAMIĘTAMY!!! BY ZWÓD/DRYBLING BYŁ SKUTECZNY ZAWSZE MUSIMY ZMIENIĆ TEMPO I KIERUNEK!!

Czas trwania: 20 min
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STRECHING- Dla naszej wygody będzie nam 
potrzebna karimata bądź miękki dywan, na którym 
będziemy wykonywać ćwiczenia. 

1. Siadamy tak jak po turecku(plecy proste) z tą 
różnicą że łączymy podeszwy stóp ze sobą i 
dociskamy pięty do pachwin, jednocześnie 
ruszamy kolanami góra dół – 2 x 15 sekund 

2. Siad płotkarski – Pięta jednej z nóg ma być 
dociągnięta do pośladka a drugą stopę 
łapiemy za palce i trzymamy 15 sekund i 
zmiana nóg.

3. Przyklękamy na jedno kolano i lekko 
wychylamy się do przodu i do tyłu 10 razy(ok. 
30 sekund) i zmiana nogi.

4. W tej samej pozycji łapiemy za stopę nogi na 
której klęczymy i dociągamy ją do pośladka 30
sekund i zmiana nogi.

5. W pozycji stojącej krzyżujemy stopy i staramy 
się złapać za palce stopy lub kostkę i 
trzymamy 15 sekund, nastęnie zmiana nogi.

6. Wypady boczne – wymach nogą do boku 
następnie opieramy się na tej nodze. 10 razy 
na nogę i zmiana nogi.

7. Bieg miejscu i co 4 sekundy łapiemy za stopę i
dociągamy pietę do pośladka. Raz jedna noga 
raz druga. 4 razy na jedną nogę(łącznie 8 
razy)

8. Bieg w miejscu i co 4 sekundy dociągamy 
kolano do klatki piersiowej. Raz jedna noga 
raz druga. 4 razy na jedną nogę(łącznie 8 
razy)

9. W pozycji leżącej, jedna noga w górze, 
łapiemy pod kolanem i trzymmy 15 sekund, 
następnie zmiana nogi.

10. w tej samej pozycji 10 razy zginamy nogę w 
kolanie, robimy to powoli bez szarpania.

11. w tej samej pozycji znów noga w górze i 
ruszamy samą stopą. 
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Czas trwania: 10 min


