
 

KONSPEKT TRENINGOWY SZKOŁA FUTBOLU STANIĄTKI 
 

KATEGORIA WIEKOWA Skrzat – 2013-14 

TEMAT TRENINGU Miasto 

CEL TRENINGU Ćwiczenia rozwijające zdolności motoryczne 

NIEZBĘDNY SPRZĘT 
TRENINGOWY  

Klocki, zabawki, talerzyk papierowy, piłki,  itp. 

CZAS TRWANIA 30 min OPRACOWAŁ Konrad Matysiak 
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1. „Miejski berek”  
Szykujemy ulice i skrzyżowania. Można do tego wykorzystać istniejące elementy wyposażenia (np. 
dywan) lub samodzielnie wykleić papierową taśmą (lub narysować kredą, jeśli zajęcia są na 
zewnątrz) ulice i skrzyżowania. Tak przygotowane miejsce  będzie naszym miastem, a dzieci bawią 
się w miejskiego berka, czyli tzw. berka liniowego.   

Zasady:  Wybrana osoba,  rodzic  jest berkiem i próbuje złapać pozostałych, Można 
poruszać się tylko po ulicach miasta, czyli po wyznaczonych liniach,  Na ulicach mogą 
pojawić się przeszkody do ominięcia np. pachołki lub koła hula hop, zabawki, wieża z 
klocków . Złapane dziecko wykonuje dowolne zadanie dodatkowe np.: pajacyki. Wtedy 
pozostałych gonią już dwie osoby! W drugiej wersji złapana osoba jest zamieniona w 
miejską rzeźbę/pomnik (stoi nieruchomo) i pozostali uczestnicy zabawy muszą ją 
odczarować, czyli np. obiec pomnik dookoła.  Po skończonej zabawie zostawiamy 
wyznaczone linie, tzn. ulice miasta. Będą potrzebne do kolejnego ćwiczenia.   

2. 2. „Tramwaj”  
Zadaniem dzieci będzie przejechać przez miasto tramwajem. W różnych częściach sali 
szykujemy przystanki np. koła hula ho, zabawki itp. Wyznaczona osoba jest motorniczym i 
wyrusza w miasto, prowadząc piłkę. Zatrzymuje się przy przystankach. Dzieci dołączają 
do tramwaju (tramwaj jest coraz dłuższy) i jadą dalej Dodatkowo jako utrudnienie można 
rozłożyć na trasie przejazdu tramwaju różne przeszkody lub przygotować slalom, itp.    
Różne sposoby prowadzenie piłki: 
    
http://www.soccerdrill.ch/index.php/en/component/contushdvideoshare/player/43/108 
http://www.soccerdrill.ch/index.php/en/component/contushdvideoshare/player/43/109 
http://www.soccerdrill.ch/index.php/en/component/contushdvideoshare/player/43/110 
http://www.soccerdrill.ch/index.php/en/component/contushdvideoshare/player/43/111 
 

http://www.soccerdrill.ch/index.php/en/component/contushdvideoshare/player/43/108
http://www.soccerdrill.ch/index.php/en/component/contushdvideoshare/player/43/109
http://www.soccerdrill.ch/index.php/en/component/contushdvideoshare/player/43/110
http://www.soccerdrill.ch/index.php/en/component/contushdvideoshare/player/43/111
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1. „Zakupy”    
Dzieci będą robiły zakupy. W różnych częściach sali przygotowujemy produkty, czyli np. 
kolorowe piłki. Każde dziecko ma swój koszyk i na sygnał prowadzącego,  rozpoczyna 
zakupy.  Prowadzimy piłkę i przy każdym sklepie zatrzymujemy się i do swojego 
koszyczka wkładamy  po jednym produkcie z każdego  rodzaju, czyli np. po jednym 
zielonym klocku. Możemy wyznaczyć strefę gdzie np. klocki będą przynoszone i gdzie 
dziecko musi zrobić z klocków np. kolorowy dom.   Pojedynczo - na czas, każdy po kolei 
robi zakupy - zbiera piłki na czas, kto szybciej ten wygrywa;  

 Sposoby prowadzenia piłki. 

http://www.soccerdrill.ch/index.php/en/component/contushdvideoshare/player/40/91 

http://www.soccerdrill.ch/index.php/en/component/contushdvideoshare/player/40/92 

http://www.soccerdrill.ch/index.php/en/component/contushdvideoshare/player/41/96 

http://www.soccerdrill.ch/index.php/en/component/contushdvideoshare/player/41/101 
         3. „Samochody”    
        Na przygotowanych wcześniej ulicach, jeżdżą samochody - dzieci trzymają kierownice ( okrągłe 
znaczniki, talerzyk papierowy). Jeżdżą po mieście prowadząc piłkę. Muszą omijać przeszkody, np. 
pachołki, prawidłowo przejeżdżać przez rondo i nie zderzyć się z żadnym innym pojazdem. Na 
sygnał rodzica , wszystkie pojazdy jadą na parking (wyznaczone miejsce) . Dodatkowo można 
wprowadzić światła sygnalizacji: na kolor czerwony samochody zatrzymując się i wykonujemy 
zadanie z piłką,    
http://www.soccerdrill.ch/index.php/en/component/contushdvideoshare/player/37/51  
             na żółty: 

http://www.soccerdrill.ch/index.php/en/component/contushdvideoshare/player/38/72 
 na zielony, oczywiście mogą jechać.    
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 1. Ćwiczenie rozciągające. 

https://drive.google.com/file/d/1K8QFlhhwdVoQISoYWO2oOemR0sy6aPKw/view 
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