
 

KONSPEKT TRENINGOWY SZKOŁA FUTBOLU STANIĄTKI 
 

KATEGORIA WIEKOWA Trampkarz – 2005-06 

TEMAT TRENINGU Doskonalenie przyjęcia i podania 

CEL TRENINGU Doskonalenie prawidłowej techniki podania i przyjęcia 

NIEZBĘDNY SPRZĘT 
TRENINGOWY  

Piłka 

CZAS TRWANIA 40 min OPRACOWAŁ Radosław Pławecki 
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1. ”Burpee” Ćwiczenie zaczynamy z pozycji stojącej, 
schodzimy w do przysiadu(zachowując proste 
plecy), dalej przechodzimy do podporu następnie 
pompka, dalej wracamy do przysiadu z którego 
wykonujemy wyskok. Upraszczając, przysiad, 
podpór, pompka, przysiad (kolana wracają do 
klatki z podporu), wyskok. 

2. Plank- czyli popularna „Deska” 3x po 15 sekund 
3. High Plank – czyli „Wysoka deska”- 3x15 
4. Side Plank – Czyli deska bokiem 15 sekund na 

strone – 2 razy czyli łącznie 4 razy 

Całą sekwencje powtarzamy min. 3 razy  

 

 

 
 
Czas trwania: 10-12 min 
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Do ćwiczeń będzie nam potrzebna powierzchnia (na przykład ściana garażu lub ogrodzenie) od 
której będziemy odbijać piłkę, dlatego raczej musimy wykonywać je na zewnątrz, oraz oczywiście 
piłka.  

1. Uderzamy prawą nogą piłkę wewnątrzną częścią stopy oddalając się od ściany i przybliżając 
cały czas w ruchu. Pracujemy w ten sposób 1 minutę(około 60 uderzeń) i zmiana nogi 

2. Uderzamy pikę na przemian, poruszamy się do boku raz w prawo raz w lewo krokiem 
odstawno dostawnym, gdy idziemy w prawo to uderzamy piłkę prawą nogą a gdy w lewo 
lewą. Pracujemy w ten sposób 2 x 1 minutę.  

3. Uderzamy piłkę wewnętrzną częścią stopy 
tym razem po każdym uderzeniu następuje kierunkowe przyjęcie wewnętrzną częścią 
stopy i uderza druga noga. Pracujemy w ten sposób na przemian. 
2 x po 1 minucie 

4. Uderzamy piłkę prawą nogą i przyjmujemy lewą w ten sposób by ponownie uderzyć prawą. 
Ponownie pracujemy przez 1 minutę i zmiana nogi. 

5. Push and Pull wewnętrzną częścią stopy.  

• prawa noga przez 30 sekund 

• lewa noga przez 30 seund 

• naprzemian prawa lewa noga przez 30 sekund  
CAŁĄ SEKWENCJE WYKONUJEMY DWA RAZY  
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 

 


