
 

KONSPEKT TRENINGOWY SZKOŁA FUTBOLU STANIĄTKI 
 

KATEGORIA WIEKOWA Bambini – 2015 i młodsi 

TEMAT TRENINGU Owoce 

CEL TRENINGU 
Kształtowanie cech motorycznych, ćwiczenia na czucie piłki, ćwiczenia mięśni 
stóp 

NIEZBĘDNY SPRZĘT 
TRENINGOWY  

Piłka, klocki, zabawki, makaron, sznurki itp 

CZAS TRWANIA 30 min OPRACOWAŁ Konrad Matysiak 
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           1. Berek „Banan”  
Dzieci maszerują/biegają/skaczą dookoła pokoju, rodzic to tzw. berek, który po 
dotknięciu/złapaniu dziecka „zamienia je” w banana tzn. dziecko zatrzymuje się,  
podnosi ręce wysoko nad głowę i złącza dłonie. Inne dzieci mogą „odczarować” 
złapanego „banana” poprzez „obranie go ze skórki”, tzn. chwytają za dłonie złapanego 
dziecka i opuszczają je na dół. Uwolnione/odczarowane dziecko ponownie włącza się 
do zabawy.  

1. 2. Ćwiczenie  „Zbieramy owoce” Dzieci maszerują/biegają dookoła pokoju i wykonują 
ćwiczenia:  „zrywają” jabłka z drzew czyli biegnąc, na zmianę podnoszą ręce do góry, 
raz prawa, raz lewa ręka. W trudniejszej wersji dodatkowo podskakują raz na prawej, 
raz na lewej nodze (wysoko podnosząc kolano raz prawe, raz lewe).  „zbierają” jagody 
czyli w czasie biegu schylają się i raz prawą, a raz lewą dłonią, zbierają owoce, 
dotykając dłonią podłogi ,maszerują na palcach – zrywając wysoko rosnące gruszki i 
potem na piętach, omijając te gruszki, które już spadły, kilka razy powtarzamy marsz 
na palcach i na piętach.   
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1. 1.  „Farma truskawek”  

 Układamy tor przeszkód wykorzystując sznurki, liny lub „makarony” z gąbki, klocki, 
zabawki. Te elementy to ścieżki pomiędzy grządkami truskawek. Pokonujemy  tor, 
czyli przechodzimy, utrzymując równowagę, wąskimi ścieżkami - liniami po farmie 
truskawek: a. Na palcach przodem b. Na palcach bokiem lub tyłem c. Na piętach d. Na 
krawędziach stóp e. Przodem i/lub tyłem ustawiając stopę przy stopie (bez przerw) f. 
„chód gąsienicy” – bez odrywania stóp od podłoża podkurczanie i prostowanie palców 
i w ten sposób przesuwanie się do przodu g. Podskoki na jednej nodze, h. Bokiem po 
„makaronie” z asekuracją. 
 Zadania z piłką: 

http://www.soccerdrill.ch/index.php/en/component/contushdvideoshare/player/41/96 
http://www.soccerdrill.ch/index.php/en/component/contushdvideoshare/player/38/64 

2. „Lemoniada”  
rozsypujemy na podłodze klocki. W zabawie są to cytryny, z których robimy 
lemoniadę. a. Zbieramy cytryny – dzieci znajdują dla siebie jedna piłkę i trzymając ją 
między stopami podskakują tak, aby piłka nie wypadła b. W siadzie prostym, 
podpartym unoszą jedną stopę i kładą ją na piłce. Uniesioną stopą turlamy piłkę – 
cytrynę po podłodze, cały czas dotykając stopa piłki. Piłka – cytryna masuje stopę od 
palców aż do pięty.  c. Wyciskamy cytrynę – siedząc w siadzie prostym podpartym lub 
stojąc,  dzieci podnoszą jedną nogę i uciskają piłkę – wyciskają sok z cytryny. Najpierw 
naciskamy piłkę kilkukrotnie palcami stopy, potem piętą. Raz prawa stopa, raz lewa. d. 
Stojąc przekładamy piłkę z prawej dłoni do lewej dookoła ciała – mieszamy lemoniadę. 
Zmieniamy kierunek i tempo „mieszania”. e. Przekładamy piłkę pod uniesionym 
kolanem, raz pod prawym, raz pod lewym kolanem. 
 
3.„Arbuzy”  
Leżąc  na podłodze zwijamy się w kulkę – jak arbuz. Arbuzy toczą się/turlają w różnych 
kierunkach ale nie mogą na siebie wpaść, jeśli jakieś „arbuzy” się zderzą to muszą 
wykonać zadanie: wspólny „rowerek” czyli kładą się na podłodze, podnoszą nogi, 
opierają/dotykają się nawzajem stopami i kręcą kółka (w taki sposób żeby stopy cały 
czas się stykały 
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1. Ćwiczenia rozluźniające. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zn9M1BADSpw 
 

 

http://www.soccerdrill.ch/index.php/en/component/contushdvideoshare/player/41/96
http://www.soccerdrill.ch/index.php/en/component/contushdvideoshare/player/38/64
https://www.youtube.com/watch?v=zn9M1BADSpw

