
 

KONSPEKT TRENINGOWY SZKOŁA FUTBOLU STANIĄTKI 
 

KATEGORIA WIEKOWA Skrzat – 2013-14 

TEMAT TRENINGU Nasza Ziemia 

CEL TRENINGU Ćwiczenia rozwijające zdolności motoryczne, czucie piłki. 

NIEZBĘDNY SPRZĘT 
TRENINGOWY  

Klocki, zabawki,  piłki, makaron, koc itp. 

CZAS TRWANIA 30 min OPRACOWAŁ Konrad Matysiak 
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1. „Sadzimy drzewa”  
 Dziecko  ma wyznaczone swoje terytorium - ogród, w którym będzie sadzić drzewa. Do 
wyznaczenia ogrodów wykorzystujemy np. pachołki, klocki które ustawiamy w dwóch 
równoległych liniach.  
   

Pośrodku zostawiamy trochę miejsca, to teren gdzie będą sadzonki drzew, czyli zabawki. 
Dziecko ustawiamy w jego  ogrodzie i na sygnał rodzica zaczyna się wyścig po sadzonki. 
Dzieci przenoszą na swoją część (do swoich ogrodów) jak najwięcej zabawek. Na raz 
mogą wziąć tylko jedną , potem biegną po następną. Różna forma poruszania się po 
sadzonkę(tyłem, skoki na jednej nodze, raczki itp.)  To samo zadanie wykonujemy 
prowadząc piłkę. Zwracamy uwagę na poprawne zatrzymanie piłki. 
https://youtu.be/IvodIp2xzzk 
 

https://youtu.be/IvodIp2xzzk
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1.  „Toksyczne odpady”  

Zadaniem dzieci będzie bezpiecznie pozbyć się toksycznych odpadów - piłki lub 
balonu. Zadanie można wykonać na dwa sposoby:  

 Parami: na kawałku gazety lub materiału kładziemy balon/piłkę. Dzieci trzymają 
gazetę tak, aby nie dotykać balonu, czyli toksycznych substancji. W taki sposób muszą 
przenieść odpady w bezpieczne miejsce, po drodze pokonując tor przeszkód np. 
slalom między pachołkami,  Pojedynczo: każde dziecko przenosi niebezpieczne 
odpady za pomocą basenowych makaronów. Trzymając piłkę lub balon pomiędzy 
makaronami, zanosimy ją w ustalone miejsce, pokonując po drodze tor przeszkód.  

 Zadania z piłką. 

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

http://www.soccerdrill.ch/index.php/en/component/contushdvideoshare/player/43/112 

http://www.soccerdrill.ch/index.php/en/component/contushdvideoshare/player/45/135 

http://www.soccerdrill.ch/index.php/en/component/contushdvideoshare/player/37/55 

 

2.„Dookoła świata”  

Cała rodzina trzyma duży kawałek materiału(koc), na którym kładziemy  piłkę - Ziemię. 
Wspólnie tak podnosimy i opuszczamy materiał, aby piłka krążyła dookoła. Czasami trzeba 
podnieść ręce wysoko lub przykucnąć. Ważna jest współpraca, aby każdy poruszał swoim 
kawałkiem materiału w odpowiednim momencie. Piłki nie można zgubić. Jeśli jednak piłka 
wyskoczy, wtedy cała grupa robi zadanie: trzymając materiał wspólnie robi 2 przysiady.  

 

 3. „Recykling”  

 Na środku  ustawiamy 2-3 pudelka/kartony. Będą to pojemniki do segregacji śmieci. Każdy 
pojemnik to inny rodzaj odpadów. W naszym przypadku mamy kolorowe klocki. Każdy z 
nich  powinien się znaleźć na osobnym pojemniku. Próbujemy  wrzucić każdy element do 
odpowiedniego pojemnika. 
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1. Ćwiczenie rozciągające. 

 Dzieci wykonują różne ćwiczenia - pozycje jogi kojarzące się ze środowiskiem,  ziemią itp.   
Drzewo - stoimy na jednej  nodze, druga noga zgięta i stopa oparta o kolano. Obie ręce 
uniesione do góry, nad głowę, dłonie złączone.  Kwiat - siadamy i złączamy stopy, plecy 
proste, ręce wyprostowane przed siebie, dłonie wsunięte pod łydki.   Ziemia - stoimy z 
uniesionymi rękoma, złączone dłonie nad głową, nogi w lekkim rozkroku.  Deszcz - robimy 
skłon, staramy się dotknąć dłońmi podłogi, głową schowana między ramiona.  Ptak - robimy 
"jaskółkę", ale ręce trzymamy wzdłuż ciała.  Skała - klęczymy i kładziemy się na podłodze, ręce 
wyprostowane daleko do przodu, głową schowana między ramionami. 

 

http://www.soccerdrill.ch/index.php/en/component/contushdvideoshare/player/40/92
http://www.soccerdrill.ch/index.php/en/component/contushdvideoshare/player/43/112
http://www.soccerdrill.ch/index.php/en/component/contushdvideoshare/player/45/135
http://www.soccerdrill.ch/index.php/en/component/contushdvideoshare/player/37/55

