
 

KONSPEKT TRENINGOWY SZKOŁA FUTBOLU STANIĄTKI 
 

KATEGORIA WIEKOWA Bambini – 2015 i młodsi 

TEMAT TRENINGU Ogień 

CEL TRENINGU 
Kształtowanie cech motorycznych,  koordynacji wzrokowo-ruchowej ćwiczenia 
na czucie piłki 

NIEZBĘDNY SPRZĘT 
TRENINGOWY  

Piłka, klocki, zabawki, hula-hop, drabinka , taśma malarska, makaron, kij 

CZAS TRWANIA 30 min OPRACOWAŁ Konrad Matysiak 
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1. „Lawa”   
Ćwiczenia na drabince koordynacyjnej(drabinka wyklejona z taśmy malarskiej) Drabinka jest 
mostem, przez który muszą przejść dzieci, poprzeczne kreski/linie to pułapki, w naszym 
przypadku jest to lawa, której nie można dotknąć. Sposób poruszania się po drabince jest 
bardzo różnorodny. Najlepiej zacząć od najprostszych ćwiczeń, czyli przebiegnięcie na palcach 
wzdłuż całej drabinki bez dotykania poprzecznych linii, czyli lawy. W kolejnych rundach 
utrudniamy sposób poruszania się, np.:   
● Bieg na palcach ● Przejście na piętach ● Krok odstawno-dostawny ● Skoki obunóż ● Skoki 
na jednej nodze ● Bieg tyłem itd.   
Za każdym przejściem po drabince trzeba pamiętać, że nie wolno nadepnąć na lawę, jeśli 
któreś dziecko wpadnie w pułapkę, musi wykonać dodatkowe zadanie na przykład przysiad, 
pajacyk itp. 
        2. Ogniki”   
Zadaniem dzieci jest przetransportować ogniki w ustalone miejsce. Ogniki piłki, które 
prowadzimy określonym sposobem. 
https://www.youtube.com/watch?v=1DKvTX7dbM4 
https://www.youtube.com/watch?v=9jUYpYNhXak 
http://www.soccerdrill.ch/index.php/en/component/contushdvideoshare/player/38/56 
http://www.soccerdrill.ch/index.php/en/component/contushdvideoshare/player/38/57 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1DKvTX7dbM4
https://www.youtube.com/watch?v=9jUYpYNhXak
http://www.soccerdrill.ch/index.php/en/component/contushdvideoshare/player/38/56
http://www.soccerdrill.ch/index.php/en/component/contushdvideoshare/player/38/57


 

C
ZĘ

ŚĆ
 G

ŁÓ
W

N
A

 
1.„Pochodnia”   
Dzieci dobierają się parami(z rodzicem)Każdy ma swoją  pochodnię, czyli makaron z 
gąbki(kij od szczotki, inny kij). Ustawiamy się w odległości kilku kroków naprzeciwko 
siebie i każde z nich trzyma makaron. Na sygnał  muszą jak najszybciej zamienić się 
miejscami i pochodniami. W tym celu jak najszybciej zostawiają swoją pochodnię na 
miejscu i przebiegają na miejsce drugiej osoby łapiąc jego pochodnią. Pochodnie, czyli 
makarony nie mogą upaść na podłogę. Jeśli tak się stanie dzieci muszą wykonać 
dodatkowe zadanie pajacyk, przysiad, pompkę lub podskok.  
 
 
Zadania z piłka: 

http://www.soccerdrill.ch/index.php/en/component/contushdvideoshare/player/37/50 
http://www.soccerdrill.ch/index.php/en/component/contushdvideoshare/player/37/51 
http://www.soccerdrill.ch/index.php/en/component/contushdvideoshare/player/37/52 
             
             2.„Ognisko”    

Na podłodze rozrzucone są klocki lub inne elementy, które można ułożyć jedno na 
drugim. Na hasło  "ognisko", dzieci muszą jak najszybciej zbudować/rozpalić ognisko, 
czyli ułożyć 3-4 klocki  na sobie. Klocki zbieramy prowadząc piłkę nogą. 
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1. Ćwiczenia rozciągające. 
https://www.youtube.com/watch?v=A813O8GlecA&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=4Y_39BeA_Nw&feature=youtu.be 
 

2.  Podłoga parzy 
 Dzieci  kładą się na brzuchu na podłodze. Na sygnał  "podłoga parzy" muszą unieść ręce 
do góry (ćwiczymy mięśnie grzbietu), na sygnał "nie parzy" opuszczają ręce i odpoczywają. 
Można dowolnie kształtować tempo tego ćwiczenia szybciej lub wolniej zmieniając hasło. 

 

 

http://www.soccerdrill.ch/index.php/en/component/contushdvideoshare/player/37/50
http://www.soccerdrill.ch/index.php/en/component/contushdvideoshare/player/37/51
https://www.youtube.com/watch?v=A813O8GlecA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4Y_39BeA_Nw&feature=youtu.be

