
PROPOZYCJA ŚRODKÓW TRENINGOWYCH W MAŁYCH 
GRUPACH W CZASIE TRWANIA PANDEMII 

WYDZIAŁ SZKOLENIA I PIŁKARSTWA MŁODZIEŻOWEGO WIELKOPOLSKIEGO 
ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ



Przygotowanie organizacyjne do zajęć

1. Informacja dotycząca argumentacji klubów w celu przekonania opiekunów do udziału 
ich podopiecznych w zajęciach treningowych.

2. Propozycje rozwiązań organizacyjnych dotyczących przyjazdów na zajęcia treningowe;

3. Zalecenie oświadczenia dotyczącego odpowiedzialności cywilnej względem zawodników 
i ich opiekunów. 

4. Procedura organizacji zajęć w aspekcie zachowania standardów bezpieczeństwa;
(wszystkie wytyczne dot. odległości między uczestnikami zajęć i dezynfekcji sprzętu, 
bezwzględnie muszą być zgodne z zarządzeniem Ministerstwa Sportu);

5. Dziecko przebrane i przygotowane na trening przywozi opiekun (tylko zdrowe dziecko);

6. Dziecko trenuje w grupie, która jest stała pod względem osobowym i jest uwzględnione 
na liście obecności, którą powinien posiadać trener oraz osoba zarządzająca obiektem 
(lista powinna być archiwizowana).



Organizacja treningu – ogólne zalecenia

1. Podczas zajęć w obszarze treningowym nie może przebywać więcej osób 
niż liczba uwzględniona w rozporządzeniu.

2. Trener i zawodnik obowiązkowo wykonują dezynfekcje rąk oraz sprzętu treningowego.

3. Dziecko trafia na boisko i przystępuje do zajęć unikając kontaktu z innymi uczestnikami treningu.

4. Każdy z zawodników przywozi ze sobą wodę i zostawia ją w wyznaczonym i odseparowanym 
od innych uczestników miejscu. Podczas przerwy na „picie” zawodnicy nie zbliżają się do siebie. 
Wskazane jest, aby rzeczy uczestnika były podpisane.

5. Po treningu dziękujemy i pozdrawiamy się tylko słownie następnie trener/inna uprawniona 
osoba wypuszcza dzieci do opiekunów. Dba, aby po drodze do swoich opiekunów nie miały 
kontaktu z innymi osobami.



Organizacja treningu – przebiegu treningu

1. Trening, jeśli tylko jest to możliwe, powinien być kontynuacją założeń programu szkolenia.
2. Środki treningowe są zorganizowane w formach treningowych pozwalających zachować 

odpowiednie odległości.
3. Objętość treningu powinna być dostosowana do możliwości zawodników, 

ich rozwoju i dostępności bazy szkoleniowej. 
4. Intensywność treningu jest dostosowana do możliwości zawodników 

i aktualnego poziomu ich wytrenowania.
5. Trener podczas „coachingu” uwzględnia zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy 

zawodnikami.
6. W czasie treningu zawodnik nie powinien zbliżać się do drugiego zawodnika, na polecenie 

trenera podczas zmian ćwiczenia i miejsca kolejnego ćwiczenia zawodnicy przechodzą 
z dala od siebie.

7. Niezbędnej pomocy uczestnikowi w razie konieczności udziela trener lub osoba uprawniona 
zachowując zasady higieny, używając rękawiczek jednorazowych, maseczki. 





ZALECENIA DOTYCZĄCE BUDOWY JEDNOSTKI  TRENINGOWEJ

KATEGORIA 

WIEKOWA

CZAS TRWANIA

JEDNOSTKI

CZĘŚĆ WSTĘPNA

PREFEROWANA 

FORMA NAUCZANIA

CZĘŚĆ GŁÓWNA 

PREFEROWANA 

FORMA NAUCZANIA

CZĘŚĆ GŁÓWNA 

PREFEROWANA 

FORMA NAUCZANIA

G1/G2 30’/45’ ZABAWOWA ZDANIOWA RYWALIZACJA

BEZ KONTAKTU

F1/F2 45’ ZABAWOWA ZADANIOWA RYWALIZACJA

BEZ KONTAKTU

E1/E2 45’/60’ ZADANIOWA FRAGMENT GRY

(BEZ KONTAKTU)

GRA

(BEZ KONTAKTU)

C1/C2 60’ ZADANIOWA FRAGMENT GRY

(BEZ KONTAKTU)

GRA

(BEZ KONTAKTU)

B1/B2 60’ ZADANIOWA FRAGMENT GRY

(BEZ KONTAKTU)

GRA

(BEZ KONTAKTU)

A1/A1 60’ ZADANIOWA FRAGMENT GRY

(BEZ KONTAKTU)

GRA

(BEZ KONTAKTU)

SENIOR 60’ ZADANIOWA FRAGMENT GRY

(BEZ KONTAKTU)

GRA

(BEZ KONTAKTU)



SZCZEGÓŁOWE WARTOŚCI ŚRODKÓW TRENINGOWYCH

DOBÓR TREŚCI TRENINGOWYCH (ŚRODKI TRENINGOWE) - w zależności od możliwości uczestników.

WIELKOŚĆ PRZESTRZENI - w zależności od możliwości uczestników i dostępnej przestrzeni.

CZAS TRWANIA ĆWICZENIA I PRZERWA WYPOCZYNKOWA - - w zależności od możliwości uczestników.

PUNKTY “COACHINGOWE” - w zależności od poziomu świadomości zawodników.



ŚRODKI TRENINGOWE DLA 
KATEGORII SKRZAT (G) I ŻAK (F)



ŚRODEK TRENINGOWY NR 1

KATEGORIA: G/F

ORGANIZACJA: Ćwiczący rozpoczynają i kończą pracę 

na stacji na sygnał gwizdka. Po drugim gwizdku 

zawodnik porządkuje swoją stację do pierwotnego 

stanu. Przejścia w prawą stronę.

STACJA 1: “Piłkarskie kręgle” - ile strzałów 

potrzebujesz, aby strącić wszystkie? Po strąceniu 

wszystkich zawodnik ustawia je ponownie.

STACJA 2: Parkour skocznościowo-koordynacyjny -

przeskoki przez “płotki” z tyczek ułożonych na 

pachołkach / przeskokach jedno-obu-jednonóż przez 

hula-hop

STACJA 3: Strzały do bramek (na zmianę) piłką 

wyprowadzoną z hula-hop

STACJA 4: Prowadzenie piłki między stożkami w taki 

sposób, aby nie dotknąć żadnego z nich

STACJA 5: Przeskoki z “kamienia na kamień” jednonóż 

na “naleśnikach”/płaskich talerzykach

STACJA 6: Prowadzenie piłki ze środkowego hula-hop 

do zewnętrznego.

WSKAZÓWKI I KOREKTA:

- jakość wykonania



ŚRODEK TRENINGOWY NR 2

KATEGORIA: G/F

ORGANIZACJA: Stacje rozpoczynają na sygnał 
gwizdka. Po strzale piłka wraca do hula-hop. Przejście 
w prawo jak na rysunku.
STACJA 1: 1. Przeskoki z nogi na nogę na 
“naleśnikach”, 2. Przekładanie stożka z jednego 
pachołka na drugi, 3. Zabranie piłki z hula-hop i strzał 
do bramki.
STACJA 2: 1. Dowolne ćwiczenie na drabince, 2. 
Przeskoki przez tyczki, 3. Zabranie piłki z hula-hop i 
strzał do bramki
STACJA 3: 1. Marsz na czworakach, 2. Przeskoki przez 
hula-hop w rytmie: jednonóż, obunóż, jednonóż, 3. 
Strzał do bramki
STACJA 4: 1. Przeskoki obunóż przez hula-hop, 2. Bieg 
między tyczkami ustawionymi w rozsypce, 3. strzał do 
bramki
STACJA 5: 1. Przekładanie hula-hop z góry przez głowę 
na dół/z dołu do góry, 2. “Przeskoki nad płotkami” z 
pachołków, 3. Strzał do bramki
STACJA 6: 1. Bieg slalomem między pachołkami, 2. 
Przejście pod/przeskok/pod “płotkami”, 3. Strzał do 
bramki
WSKAZÓWKI I KOREKTA: ---



ŚRODEK TRENINGOWY NR 3

KATEGORIA: G/F

ORGANIZACJA: Zawodnicy rozpoczynają i kończą 
pracę na sygnał trenera. Po zakończonym ćwiczeniu, 
przejście do następnej stacji.
STACJA 1 - prowadzenie między stożkami, tak aby nie 
dotknąć stożka
STACJA 2 i 3 - w formie rywalizacji, po prowadzeniu 
strzały do bramki
STACJA 4 - strzały w kierunku bramki - naprzemiennie
STACJA 5 - prowadzenie piłki do każdego z hula hop i z 
powrotem do środka. Czy uda się wykonać zadanie 
przed upływem czasu?
STACJA 6 - przeskoki z hula hop do hula hop

WSKAZÓWKI I KOREKTA: ---



ŚRODEK TRENINGOWY NR 4

KATEGORIA: G/F

ORGANIZACJA: Zawodnicy rozpoczynają 
wykonywanie zadania na sygnał trenera. Po 
zakończonym ćwiczeniu przechodzą na kolejną stację.
STACJA 1 - zagranie piłki koło drabinki, na drabince 
ćwiczenia (jednonóż / obunóż / skoki)
STACJA 2 - przed każdym pachołkiem zmiana kierunku 
prowadzenia lub zwód
STACJA 3 - prowadzenie piłki nogą w pozycji raki
STACJA 4 - prowadzenie piłki na planie koperty (za 
pachołkami)
STACJA 5 - przed postacią zwód, drugi zawodnik jest 
bramkarzem

WSKAZÓWKI i KOREKTA: 
- rozpoczęcie ćwiczenia na nowej stacji, odbywa się 
gdy wcześniejszy zawodnik zakończył swoje ćwiczenie.
- zwracamy uwagę na jakość wykonanych zwodów



ŚRODEK TRENINGOWY NR 5

KATEGORIA: G/F

ORGANIZACJA: Zawodnicy mają w wyznaczonej 
strefie równą liczbę piłek. Dzieci są statkami 
transportowymi i muszą przetransportować towar do 
doków (swojego pola).
Kto pierwszy przetransportuje towar?

WSKAZÓWKI i KOREKTA:
- można wprowadzić różne sposoby prowadzenia piłki 
(tylko 1 nogą, prowadzenie w rakach)
- można wprowadzić ćwiczenie dodatkowe (przejście 
przez hula hop, przeskoki przez hula hop)



ŚRODKI TRENINGOWE DLA KATEGORII 
ORLIK (E) I MŁODZIK (D)



ŚRODEK TRENINGOWY NR 1

KATEGORIA: E/D

ORGANIZACJA:
Stacja nr 1: Prowadzenie piłki do wybranego stożka, 
wykonanie zwodu pojedynczego i podanie do 
zawodnika w strefie wyżej
Stacja nr 2: Wyjście na pozycje, pozycja otwarta, 
przyjęcia kierunkowe piłki i następnie finalizacja z 
wysokości pola karnego
Stacja nr 3: Bronienie strzałów, w przypadku 
obronienia strzału zawodnik wykonuje podanie piłki 
do TR.
Stacja nr 4: Wyjście na pozycje, tworzenie linie 
podania. Po przyjęcie piłki wykonuje podanie do 
zawodnika w strefie wyżej
Stacja nr 5: Tworzenie linii podania, pozycja otwarta 
przy przyjęciu kierunkowym, wyprowadzenie piłki 
przez ścianę naprzeciwko i podanie do zawodnika 
linie wyżej
Stacja nr 6: Wyjście na pozycje, tworzenie linie 
podania. Po przyjęcie piłki wykonuje podanie do 
zawodnika w strefie wyżej

WSKAZÓWKI I KOREKTA:
- jakość wykonania



ŚRODEK TRENINGOWY NR 2

KATEGORIA: E/D

ORGANIZACJA: Ćwiczenie odbywa się jednocześnie na 
4 stacjach
Stacja nr 1: Prowadzenie piłki po wahadle 
Stacja nr 2: Zakończenie akcji – podanie, strzał
Stacja nr 3: Prowadzenie piłki po slalomie
Stacja nr 4: Prowadzenie i elementy koordynacji na 
drabince

WSKAZÓWKI I KOREKTA: 
- jakość wykonania



ŚRODEK TRENINGOWY NR 3

KATEGORIA: E/D

ORGANIZACJA:  Ćwiczenie rozpoczyna zawodnik nr 1 
od prowadzenia piłki jednocześnie obserwując 
zawodnika naprzeciwko nr 4, który ma za zadanie 
wbiec w jedną z małych bramek. Zawodnik nr 1 
prowadzi piłkę do otwartej bramki i następnie 
finalizuje akcje strzałem na dużą bramkę. Zawodnik nr 
4 po wbiegnięciu w jedną z małych bramek otrzymuje 
podanie o TR i po przyjęciu piłki i prowadzeniu 
finalizuje akcje na małą bramkę. 

WSKAZÓWKI I KOREKTA: 
- dynamiczne prowadzenie piłki, drybling, jakość 
strzału, przyjęcie kierunkowe.



ŚRODEK TRENINGOWY NR 4

KATEGORIE: E/D

ORGANIZACJA: Ćwiczenie rozpoczyna zawodnik nr 1 
od prowadzenia piłki w kierunku wybranego stożka. W 
momencie kiedy minie stożek zawodnik nr 4 prowadzi 
piłkę do bramek koloru stożka miniętego przez 
zawodnika nr 1. Zawodnik nr 1 prowadzi piłkę do 
bramki na przeciwko, następnie finalizuje akcję 
strzałem na dużą bramkę. Zawodnik nr 4 po 
przeprowadzeniu piłki  przez małą bramkę ustawiona 
z pachołków finalizuje akcje na małą bramkę. 

WSKAZÓWKI I KOREKTA:
- dynamiczne prowadzenie piłki, drybling, jakość 
strzału, przyjęcie kierunkowe.



ŚRODEK TRENINGOWY NR 5

KATEGORIA: E/D

ORGANIZACJA: W wyznaczonej strefie zawodnik 
wykonuje strzał do wybranej małej  bramki. Za każdy 
trafiony strzał zawodnik zdobywa dla całej drużyny 10 
pkt. Strzał niecelny - 5 pkt. Kolejny zawodnik nie może 
celować do tych samych bramek co jego poprzednik. 
Po 4 seriach strzałów podsumowanie pkt. i zawodnicy 
zmieniają kolejność prób. Po wykonaniu strzału 
celnego lub niecelnego zawodnik biegnie po piłkę i 
ustawia się obok strefy strzału.

WSKAZÓWKI I KOREKTA: ---



KATEGORIA: E/D

ORGANIZACJA:  Grę rozpoczynają zawodnicy 1 i 2 
poprzez wprowadzenie piłki strefę wyżej.Zadaniem ich 
jest podanie linia wyżej do zawodników 3 i 4. 
Zadaniem obrońców jest przecięcie linIi podania. W 
momenciu odbioru piłki wykonują strzał do bramki 
zgodnie z kierunkiem gry. Za każde skuteczne podanie 
linia wyżej do zawodnika wyżej drużyna otrzymuje 1 
pkt. Każdy odbiór i skuteczne strzał do bramki 5 pkt. 
dla zespołu broniącego.
Zawodnicy poruszają się wyłącznie w swojej strefie! 
Jednocześnie toczą się dwie gry.

WSKAZÓWKI I KOREKTA: Tworzenie linii podania, 
przyjęcie kierunkowe, dynamiczne prowadzenie piłki, 
drybling, jakość podania, strzał na bramkę.
Zawodnicy poruszają się wyłącznie w swojej strefie!

ŚRODEK TRENINGOWY NR 6



KATEGORIA: E/D

ORGANIZACJA: Grę rozpoczyna TR od podania piłki do 
zawodnika nr 1. Zadaniem jego jest prowadzić piłkę w 
wybranym kierunku w oparciu o obserwacje 
ustawienia obrońcy oraz zawodnika linia wyżej. 
Zawodnik nr 2 tworzy linie podania, po przyjęciu piłki 
kończy akcję strzałem do bramki. W przypadku 
odbioru piłki przez obrońcę następuje strzał do jednej 
z małych bramek. 

WSKAZÓWKI I KOREKTA:
- przyjęcie kierunkowe
- tworzenie linii podania
- skuteczny strzał
Zawodnicy poruszają się wyłącznie w swojej strefie!

ŚRODEK TRENINGOWY NR 7



KATEGORIA: E/D

ORGANIZACJA: Grę rozpoczyna zawodnik N poprzez 
podanie do jednego zawodnika z pary niebieskiej. 
Zawodnicy niebiescy wymieniają podania 
jednocześnie szukając linii podania do zawodnika 
neutralnego ustawionego linię wyżej. Zadaniem 
zawodników czerwonych jest przeciąć podanie linia 
wyżej i zagrać podanie do zawodnika neutralnego,                   
który wychodzi na pozycję po drugiej stronie. Za 
każde skuteczne podanie linia wyżej do zawodnika 
neutralnego drużyna otrzymuje 1 pkt. Zawodnicy 
poruszają się wyłącznie w swoich strefach.

WSKAZÓWKI I KOREKTA:
- tworzenie linii podania, przyjęcie kierunkowe, 
dynamiczne prowadzenie piłki, drybling, jakość 
podania.

ŚRODEK TRENINGOWY NR 8



ŚRODKI TRENINGOWY NR 9 

KATEGORIA: E/D

ORGANIZACJA: 
Zawodnicy ustawieni w strefach i sektorach jak na 
grafice. Pole gry dostosowane do wieku, umiejętności 
i założeń treningu. Piłkę do gry wprowadza trener 
podaniem do jednego z zawodników ustawionych w 
s.niskiej zadaniem zespołu przy piłce jest dokładna 
wymiana podań i utrzymanie rytmu między 
przyjęciem i podaniem, na sygnał trenera zawodnik 
przy piłce ma za zadanie przenieść piłkę dłuższym 
podaniem w wyznaczony przez trenera sektor.

WSKAZÓWKI I KOREKTA:
Przyjęcie 

kierunkowe piłki , pozycja otwarta, wyjście na pozycję, 
komunikacja,siła i dokładność podań.

MODYFIKACJE: Przed przyjęciem piłki od trenera 
rotacja zawodników lub balans pozycyjny.



ŚRODEK TRENINGOWY NR 10

KATEGORIA: E/D

ORGANIZACJA: Zawodnicy ustawieni w strefach i 
sektorach jak na grafice, pole gry dostosowane do 
wieku, umiejętności i założeń treningu.

Piłkę do gry wprowadza trener podaniem do jednego z 
zawodników ustawionych w s.niskiej ich zadaniem w 
ataku jest przenieść piłkę podaniem do swojego 
zawodnika ustawionego w strefie w średniej, który po 
opanowaniu piłki ma zadanie zakończyć akcję 
uderzeniem do bramki broniącej w sektorach przez 
zawodników różowych. W obronie zawodnicy mają 
zadanie odebrać piłkę i przejść do działań w 
atakowaniu.

WSKAZÓWKI I KOREKTA: 
- w ataku tworzenie realnej linii podania, przyjęcie 
kierunkowe, pozycja otwarta, siła podania, uderzenie 
do bramki. W obronie: zamykanie linii podania, 
komunikacja, odbiór.



ŚRODEK TRENINGOWY NR 11

KATEGORIA: E/D

ORGANIZACJA: Zawodnicy ustawieni w strefach i 
sektorach jak na grafice, pole gry dostosowane do 
wieku, umiejętności i założeń treningu. 

Piłkę do gry wprowadza trener podaniem do jednego 
z zawodników ustawionych w s.niskiej ich zadaniem w 
ataku jest przenieść piłkę podaniem do partnera 
ustawionego w strefie w średniej, który po 
opanowaniu piłki ma zadanie zakończyć akcję 
uderzeniem do bramki. W obronie zawodnicy mają 
zadanie zamykać linie podania, odebrać piłkę i przejść 
do działań w atakowaniu. W bronieniu tylko jeden z 
zawodników w strefie niskiej może bezpośrednio 
wejść w sektor przy bramce i jej bronić.

WSKAZÓWKI I KOREKTA: 
- w ataku tworzenie linii podania, przyjęcie 
kierunkowe, siła podania, szybkość podejmowania 
decyzji, uderzenie do bramki. W obronie: zamykanie 
linii podania, komunikacja, odbiór.



ŚRODEK TRENINGOWY NR 12

KATEGORIA: E/D

ORGANIZACJA: Zawodnicy ustawieni w strefach i 
sektorach jak na grafice. Piłkę do gry wprowadza 
trener podaniem do zawodnika ustawionego na 
pozycji 2/3. Zadaniem zespołu przy piłce jest 
przeniesienie piłki do strefy wysokiej i sektora 
bocznego, gdzie znajduje się zawodnik na pozycji 7/11 
po opanowaniu piłki skrzydłowy wykonuje 
dośrodkowanie do wbiegającego w kierunku dalszego 
słupka napastnika, który kończy akcję uderzeniem bez 
przyjęcia. Zadaniem zawodników broniących jest 
poprzez zamykanie linii podania odbiór piłki i szybkie 
przekazanie piłki podaniem do Trenera. Zmiana 
zawodników atakujących i broniących co 3-4 minuty.

WSKAZÓWKI I KOREKTA: 
- w ataku tworzenie linii podania, siła i dokładność 
podań, timing wybiegnięcia na pozycję, uderzenie 
piłki do bramki bez przyjęcia,komunikacja. w obronie, 
zamykanie linii podania, odbiór.



ŚRODEK TRENINGOWY NR 13

KATEGORIA: E/D

ORGANIZACJA: Zawodnicy ustawieni jak na grafice
Stacja 1- dośrodkowanie z bocznego sektora boiska po 
zwodzie.

stacja 2- dośrodkowanie z bocznego sektora po 
zwodzie.

stacja 3- ćw.motoryczne + uderzenie piłki do bramki 
po dośrodkowaniu z bocznego sektora boiska.

stacja 4- gra w siatkonogę 

stacja 5- gra w siatkonogę

stacja 6- ćw.motoryczne + uderzenie piłki do bramki 
po dośrodkowaniu z bocznego sektora boiska.

WSKAZÓWKI I KOREKTA: 
- jakość wykonania.
Czas: stacja 3 min/przerwa aktywna. 



ŚRODEK TRENINGOWY NR 14

KATEGORIA: E/D

ORGANIZACJA: Zawodnicy ustawieni jak na grafice.
Zawodnik z piłką wyznaczony przez trenera ma za 
zadanie wprowadzić piłkę w jedną z dwóch małych 
otwartych bramek wykorzystując zmiany kierunku 
prowadzenia piłki tak, aby wymanewrować swoim 
działaniem zawodnika po przeciwległej stronie, 
jednocześnie zawodnik po przeciwnej stronie ma za 
zadanie obserwować przeciwnika i wprowadzić piłkę 
najszybciej jak to możliwe w otwartą bramkę tego 
samego koloru i uderzyć do bramki.

WSKAZÓWKI I KOREKTA:
- kontrola piłki, percepcja, zmiany kierunku i tempa 
prowadzenia piłki.



ŚRODEK TRENINGOWY NR 15

KATEGORIA: E/D

ORGANIZACJA: Zawodnicy ustawieni jak na grafice. 
Ćwiczenia w formie strumienia.

1- Podanie przyjęcie 
podanie x2

2- Prowadzenie-wyjście na pozycje podanie 
prowadzenie x2

3-KZM łączenie ruchów x1

4-Prowadzenie-wyjście na pozycje podanie 
prowadzenie x2

5-Podanie przyjęcie
podanie x2

6-Ćw motoryczne powrót prowadzenie piłki.x2

WSKAZÓWKI I KOREKTA: 
- jakość wykonania.



ŚRODKI TRENINGOWE DLA 
KATEGORII TRAMPKARZ (C), 

JUNIOR (B I A), SENIOR



KATEGORIA: C/B/A/SENIOR

ORGANIZACJA: Ćwiczenie nawiązuje do elementu 

budowania gry w bocznym sektorze boiska. Ćwiczący 

rozpoczynają i kończą wykonanie zadania w stacji na 

sygnał gwizdka/trenera. Uczestnicy wykonują 

określone zadania w określonych przestrzeniach. Po 

przerwie należy zadbać o funkcjonowanie w dwóch 

kierunkach. Zawodnicy przechodzą z stacji 1-2;2-3;3-1.

Organizacja stacji:

STACJA 1: Symulacja pozycji bocznego obrońcy. 

Wprowadzenie i zdobycie przestrzeni. Powrót 

żonglerka zadaniowa.

STACJA 2: Symulacja pozycji środkowego pomocnika i 

arytmia w prowadzeniu piłki.

STACJA 3: Symulacja pozycji skrzydłowego z 

zakończeniem strzałem do bramki w kierunku 

dalszego słupka.

WSKAZÓWKI I KOREKTA:

-jakość wykonania elementu technicznego

-Poprawność zachowania taktycznego

-uwzględnienie korelacji z grą

-tempo wykonania

ŚRODEK TRENINGOWY NR 1



KATEGORIA: C/B/A/SENIOR

ORGANIZACJA: Ćwiczenie nawiązuje do elementu 

budowania gry w bocznym sektorze boiska. Ćwiczący 

rozpoczynają i kończą na sygnał trenera. Ćwiczenie 

rozpoczyna zawodnik imitujący bocznego obrońcę 

wykonuje prowadzenie w kierunku „2”, który imituje 

pozycje środkowego pomocnika. Zawodnik „2” 

wykonuje ruch w wolna przestrzeń i otrzymując 

podanie przyjmuje piłkę w kierunku zawodnika „3”, 

który jest symulacją zawodnika skrzydłowego.”3” 

przyjmuje piłkę w kierunku bramki. Uderza piłkę do 

bramki w przestrzeń bliższą dalszemu słupkowi. Po 

uderzeniu zabiera piłkę i cykl rozpoczyna się na nowo. 

Każdy zawodnik po wykonaniu zadania przechodzi o 

pozycję dalej.

WSKAZÓWKI I KOREKTA:

-jakość wykonania elementu technicznego

-poprawność zachowania taktycznego

-uwzględnienie korelacji z grą

-tempo wykonania

ŚRODEK TRENINGOWY NR 2



KATEGORIA: C/B/A/SENIOR

ORGANIZACJA: Ćwiczenie nawiązuje do elementu 

budowania gry w bocznym sektorze boiska. Ćwiczący 

rozpoczynają i kończą na sygnał trenera. Ćwiczenie 

rozpoczyna zawodnik imitujący bocznego obrońcę 

wykonuje prowadzenie w kierunku „2”, który imituje 

pozycje środkowego pomocnika. Zawodnik „2” 

wykonuje ruch w wolna przestrzeń i otrzymując 

podanie przyjmuje piłkę w kierunku zawodnika „3”, 

który jest symulacją zawodnika skrzydłowego.”3” 

przyjmuje piłkę w celu zbudowania przestrzeni do 

podania do ćwiczącego rozpoczynającego ćwiczenie. 

Podaje piłkę do rozpoczynającego ćwiczenie, który 

przed tym wykonał ruch i rozpoczyna się kolejne 

powtórzenie.

WSKAZÓWKI I KOREKTA:

-jakość wykonania elementu technicznego

-poprawność zachowania taktycznego

-uwzględnienie korelacji z grą

-tempo wykonania

ŚRODEK TRENINGOWY NR 3



KATEGORIA: C/B/A/SENIOR

ORGANIZACJA: Ćwiczenie „Zabawa kolory” nawiązuje 

do elementu budowania gry w bocznym sektorze 

boiska. Ćwiczący rozpoczynają i kończą na sygnał 

trenera. Ćwiczenie rozpoczyna zawodnik z piłką. 

Zawodnik ma za zadanie podać piłkę do zawodnika z 

tym samym oznacznikiem uwzględniając położenie 

zawodników i piłki drużyny przeciwnej.

WSKAZÓWKI I KOREKTA:

-jakość wykonania elementu technicznego

-poprawność zachowania taktycznego

-uwzględnienie korelacji z grą

-tempo wykonania

ŚRODEK TRENINGOWY NR 4



KATEGORIA: C/B/A/SENIOR

ORGANIZACJA: Ćwiczący rozpoczynają i kończą na 

sygnał trenera. Ćwiczenie rozpoczyna zawodnik 

imitujący środkowego pomocnika, który stara się 

podać piłkę w boczny sektor boiska.  Zawodnik w 

bocznym sektorze boiska stara się podać do 

zawodnika w środkowym sektorze boiska 

ustawionego wyżej imitującego środkowego 

napastnika, który ma za zadanie po przyjęciu piłki w 

drugim tempie strzelić w określone miejsce bramki. 

Po strzale rozpoczyna jako środkowy pomocnik 

szukając podania w boczny sektor boiska i gra toczy 

się na drugą stronę. Zawodnicy czerwoni swoim 

ustawieniem starają się zablokować  linię podania i 

odebrać piłkę. Po przerwaniu gry zamieniają się z 

zawodnikiem , który popełnił błąd.

WSKAZÓWKI I KOREKTA:

-jakość wykonania elementu technicznego

-poprawność zachowania taktycznego

-uwzględnienie korelacji z grą

-tempo wykonania

ŚRODEK TRENINGOWY NR 5



KATEGORIA: C/B/A/SENIOR

ORGANIZACJA: Ćwiczący rozpoczynają i kończą na 

sygnał trenera. Ćwiczenie rozpoczyna zawodnik A 

podaniem do zawodnika B który nie może wejść w 

wyznaczoną przed nim strefę. W momencie podania 

od A do B zawodnik C wybiega z bocznej części 

swojego sektora boiska i star się przeciąć podania 

pomiędzy grającymi w kolorze niebieskim. Zawodnik 

B w zależności od ustawienia broniącego C ma za 

zadanie wykonać podanie zwrotne do zawodnika A 

lub D. Zawodnicy ci po otrzymaniu podania od A 

grając na dwa kontakty mają wymienić piłkę między 

sobą i podać prostopadle do E który strzela do bramki 

WSKAZÓWKI I KOREKTA:

-jakość wykonania elementu technicznego

-poprawność zachowania taktycznego

-uwzględnienie korelacji z grą

-tempo wykonania

- zamiana zawodników C - B - D - A - E - C 

ŚRODEK TRENINGOWY NR 6



KATEGORIA: C/B/A/SENIOR

ORGANIZACJA: Ćwiczący grają 3x1 w określonym 

obszarze gry. Zawodnik w  środku nie może 

przekraczać obszaru gry łącznie z 2 m promieniem w 

narożnikach. Niedozwolone jest podawanie piłki po 

przekątnej wyznaczonej strefy. Po przechwycie piłki 

zawodnik nr 2  będący w środku wykonuje podanie do 

zawodnika nr 1 i po podaniu zwrotnym strzela do 

bramki. W przypadku straty piłki przez grających 

zawodników 3,4,5 następuje podanie od trenera do 

zawodnika nr 1 który następnie podaje do 

wychodzącego zawodnika nr 2 kończącego ćwiczenie 

strzałem do bramki. 

WSKAZÓWKI I KOREKTA:

-jakość wykonania elementu technicznego

- stopniowanie trudności poprzez ograniczanie  

kontaktów podczas gry zawodników 3,4,5 

-uwzględnienie korelacji z grą

-tempo wykonania

- zamiana zawodników C - B - D - A - E - C 

ŚRODEK TRENINGOWY NR 7



KATEGORIA: C/B/A

ORGANIZACJA: Zawodnicy wykonują podania piłki 

pomiędzy sobą. Celem jest budowanie gry od 

zawodnika (6) do zawodnika (9) ze zwróceniem uwagi 

na diagonalne ustawienie się względem siebie 

zawodników (2) i (7) oraz (3) i (11). Każdy z 

zawodników wewnętrznych znajduje się w 

wyznaczonym polu gry, które podzielone jest na dwa 

mniejsze sektory. Jeżeli zawodnik (2) posiada piłkę to 

zawodnik (7) musi być ustawiony diagonalnie 

względem niego (jak na rysunku). Jeżeli zawodnik (3) 

posiada piłkę i jest ustawiony tak jak na rysunku to 

zawodnik (11) musi zmienić ustawienie i wbiec do 

drugiego sektora w swoim polu gry (jak na rysunku). 

Nie narzucamy żadnych schematów podań.

Np. modyfikacja – zachowanie (9) warunkujące 

działanie z piłką zawodnika (7) – decyzja o wykonaniu 

kolejenego podania.

WSKAZÓWKI I KOREKTA:

-Przyjęcie i podanie piłki z obserwacją przestrzeni

-Diagonalne ustawienie względem partnera

-Budowanie gry poprzez minimalizację kontaktów z 

piłką

ŚRODEK TRENINGOWY NR 8



KATEGORIA: C/B/A

ORGANIZACJA: Zawodnicy z piłką muszą wykonać 

podanie piłki do partnera przez dwie otwarte bramki 

(z pachołków). Zawodnicy posiadający piłkę mogą 

zmieniać swoje pozycje (poruszać się bez piłki) w 

wyznaczonym polu. Nie mogą uderzać jej bez 

przyjęcia – obowiązkowe dwa kontakty z piłką 

(możliwa modyfikacja przez trenera). Zawodnik 

broniący (żółty) bez piłki w wyznaczonym polu 

blokuje podanie przez otwarte bramki i stara się 

przejąć piłkę.Po odbiorze piłki musi wykonać podanie 

do jednego ze swoich parnerów w zewnętrznych 

strefach. Zawodnicy, którzy starcili piłkę (niebiescy) 

blokują to podanie. Modyfikacja: Przed wykonaniem 

każdej próby podania przez otwarte bramki muszą na 

zewnątrz wykonać 3-5 podań pomiędzy sobą.

WSKAZÓWKI I KOREKTA:

-Przyjęcie i podanie piłki

-Tworzenie linii podania

-Zamykanie linii podania przez broniącego

-Tworzenie lini podania / zmiana ustawienia przez 

zawodników w strefach zewnętrznych (faza B/A).

ŚRODEK TRENINGOWY NR 9



KATEGORIA: C/B/A

ORGANIZACJA:

Zawodnicy z piłką muszą wykonać podanie piłki do 

partnera przez dwie otwarte bramki (z pachołków). 

Mogą wykonywać podania (podanie 1,2) również 

pomiędzy sobą bez uderzania piłki przez otwarte 

bramki – mogą to zrobić maksymalnie 3 razy, a 

następnie szukać podania przez bramki. Zawodnicy 

posiadający piłkę nie mogą uderzać jej bez przyjęcia –

obowiązkowe dwa kontakty z piłką (modyfikacja - po 

wykonaniu podania muszą wykonać co najmniej dwa 

podania pomiędzy sobą ,,na zewnątrz”).

Zawodnicy broniący bez piłki po odbiorze piłki muszą 

wykonać podanie między sobą (modyfikacja – można 

ustawić bramki do fazy przejściowej B/A).

WSKAZÓWKI I KOREKTA:

-Tworzenie linii podanian

-Przyjęcie i podanie piłki

-Zamykanie linii podania przez zawodników 

broniących (zamykanie bramek)

ŚRODEK TRENINGOWY NR 10



KATEGORIA: C/B/A

ORGANIZACJA:Zadaniem zawodników w posiadaniu 

piłki jest zdobycie jednej z bramek. Trener wykonuje 

podanie piłki do jednego z dwóch zawodników 

(pozycje 4/5). Zadaniem zawodników (niebieskich) 

ustawionych w polu karnym jest wykonanie podania 

pomiędzy zawodnikami broniącymi (żółci) do 

zawodnika/partnera (6) ustawionego za linią 

broniących, który po przyjęciu piłki wykonuje strzał 

do jednej z dwóch małych bramek. Jeżeli linia podania 

do tego zawodnika jest ,,zamknięta” wykonują oni 

podania pomiędzy sobą lub do trenera. Po wymianie 

maksymalnie 5 podań pomiędzy zawodnikami (4/5) i 

trenerem musi nastąpić podanie do zawodnika (6). 

Zawodnicy broniący po odbiorze piłki oddają strzał do 

dużej bramki (opcja – trener jako bramkarz). 

WSKAZÓWKI I KOREKTA:

-Otwarcie i budowanie gry w środkowym sektorze 

boiska. Poruszanie się zawodnika na pozycji (6)

-Przyjęcie i podanie piłki

-Pozycja otwarta (4/5) i obserwacja przestrzeni przed 

przyjęciem piłki

-Zamykanie linIi podania przez zawodników 

broniących

ŚRODEK TRENINGOWY NR 11



KATEGORIA: C/B/A

ORGANIZACJA:

Zawodnicy wykonują podania między sobą. Po 

wykonaniu podania nie zmieniają pozycji i swojego 

ustawienia. Ustawienie takie może odwzorowywać 

zaproponowane ustawienie na pozycjach (4) (3) (11).

Po określonym czasie trener zmienia kierunku 

wykonywanych podań – zmieniając tym samym 

ustawienie zawodników dla pozycji (5) (2) (7).

WSKAZÓWKI I KOREKTA:

-Przyjęcie piłki, minimalizacja kontaktów z piłką

-Podanie pomiędzy pachołkami (linia pomocy 

przeciwnika)

-Timing wbiegnięcia zawodnika skrzydłowego (11/7)

ŚRODEK TRENINGOWY NR 12



KATEGORIA: C/B/A

ORGANIZACJA:

Zadaniem dla zawodników z piłką (niebiescy) jest 

wykonanie podania do innych dwóch zawodników 

(czerwonych) ustawionych w drugiej strefie 

zewnętrznej. Podanie musi być wykonane pomiędzy 

dwójką zawodników (żółtych) poruszających się w 

strefie wewnętrznej.

Zawodnicy w zewnętrznych strefach mogą wymienić 

piłkę pomiędzy sobą od 2-5 razy. Jeżeli zawodnicy 

(żółci) w wewnętrznej strefie przejmą piłkę wykonują 

strzał do jednej z dwóch małych bramek, którą mogą 

,,zablokować” zawodnicy z zewnętrznej strefy (mogą 

również wykonać podanie pomiędzy sobą przed 

strzałem do bramki).

WSKAZÓWKI I KOREKTA:

-Tworzenie linii podania

-Przyjęcie i podania piłki

-Przejęcie piłki i wykonanie pierwszego podania po 

odbiorze piłki

-Zamykanie linii podania przez broniących

ŚRODEK TRENINGOWY NR 13



KATEGORIA: C/B/A

ORGANIZACJA:

Zawodnik z piłką wykonuje podanie piłki do partnera 

ustawionego poniżej i wykonuje ruch bez piłki w 

prawo (po lewej stronie) lub w lewo (po prawej 

stronie). Zawodnik po przyjęciu piłki musi 

obserwować w którą stronę porusza się jego partner i 

po przyjęciu piłki prowadzić ją w przeciwną stronę do 

wysokości pachołka. Następnie wykonuje strzał do 

małej bramki. Po wykonanym ćwiczeniu zmiana 

pozycji.

6 zawodników dzielimy na 3 grupy po 2 zawodników.

WSKAZÓWKI I KOREKTA:

-Przyjęcie piłki z jednoczesnym przejściem do jej 

prowadzenie w odpowiednim kierunku

-Kontrola przestrzeni

-Strzał do bramki

ŚRODEK TRENINGOWY NR 14



KATEGORIA: C/B/A

ORGANIZACJA:

Zawodnicy wykonują podania pomiędzy sobą, tak jak 

na rysunku. Zawodnik ustawiony przy środkowej 

tyczce ma możliwość ruchu od piłki (po lewej stronie) 

oraz do piłki (po prawej stronie). Zawodnik decyduje 

w którym kierunku się porusza. Na jego ruch musi 

zareagować zawodnik z piłką ustawiony na dole 

rysunku i wykonać odpowiednie podanie do niego.

Po lewej stronie – dwa podania, po prawej stronie –

trzy podania. Zawodnik ustawiony do góry rysunku 

prowadzi piłkę diagonalnie do miejsca z którego 

rozpoczynało się ćwiczenie. Pozostali zawodnicy 

przechodzą o jedną pozycję (za piłką).

WSKAZÓWKI I KOREKTA:

-Tworzenie linii podania

-Ruch do i od piłki

-Kontrola przestrzeni

-Pozycja otwarta z piłką

-Analiza ruchu partnera bez piłki

ŚRODEK TRENINGOWY NR 15



KATEGORIA:  A/B

ORGANIZACJA: 

Doskonalenie podań bez przyjęcia. Wymiana podań i 

przebiegnięcie za piłką. Kolejność przebiegnięcia 

zawodników 1-2-3.

WSKAZÓWKI I KOREKTA:

- po wykonaniu podania należy  wykonać  ćwiczenia 

kształtujące podane przez trenera.

ŚRODEK TRENINGOWY NR 16



KATEGORIE  A, B

ORGANIZACJA:  Doskonalenie przyjęcia i  podania piłki. 

Ćwiczenia doskonalące pracę nóg (układy na drabince i 

stożkach)

STREFA A. Zawodnik 1,2 równocześnie wykonują podanie 

do zawodnika  3,4. Po podaniu zmieniają pomiędzy sobą 

miejsce, wykonując ćwiczenia doskonalące pracę nóg.

STREFA B. Zawodnicy 3,4 po odegraniu piłki do 1,2 

wbiegają kolejno na drabinkę wykonując ćwiczenia 

zadane przez T. Po wbiegnięciu odgrywają piłkę zagraną 

od trenera. Ustawiają się kolejno 3 za 6, 4 za 5.

STREFA C. Zawodnicy  5,6 wbiegają na pozycję 3,4 i 

analogicznie wykonują odegranie piłki od 1,2

•Zawodnicy  ze strefy A przechodzą  do C

•Ze strefy B do A

•Ze strefy C do B

WSKAZÓWKI I KOREKTA: 

- w przypadku  opóźnienia  zawodników  w strefie B,  

zawodnicy  w strefie A wykonują ćwiczenie  czucia piłki 

lub ćwiczenie gimnastyczne do momentu gotowości 

zawodników wbiegających do podania.

ŚRODEK TRENINGOWY NR 17



KATEGORIA:  A/B

ORGANIZACJA:  

Doskonalenie podań zakończone strzałem do bramki.

Organizacja jak na rycinie.

WSKAZÓWKI I KOREKTA:

- w przypadku braku bramkarza , należy wyznaczyć na 

bramce pionowe sektory w celu  punktowania 

zdobycia bramki – 2 pkt. za strzał  w sektory boczne, 1 

pkt. w sektor środkowy.

Ćwiczenie należy wykonać na dwie strony.

ŚRODEK TRENINGOWY NR 18



KATEGORIA: A/B

ORGANIZACJA: Doskonalenie przyjęcia piłki.

•Zawodnicy 1,3 wykonują podanie do 2,4

•Zawodnicy 2,4 wykonują ruch w tył ( tak aby oferować 

się do podania) po przyjęciu piłki  wykonują podanie 

zwrotne, po czym wykonują ruch w przód do podania 

obiegając obrońców.

WSKAZÓWKI I KOREKTA:

- należy utrzymać bezpieczny dystans pomiędzy 

zawodnikami.

- modyfikacja - zawodnicy na pozycjach 2,4 wykonują 

ruch w przód przed obrońców. Dalej analogicznie.

ŚRODEK TRENINGOWY NR 19



KATEGORIA: A/B

ORGANIZACJA: 

Doskonalenie podania i wyjścia na pozycję poprzez 

obiegnięcie.

Organizacja i przebieg ćwiczenia zgodnie z ryciną.

WSKAZÓWKI I KOREKTA:

- ćwiczenie wykonujemy analogicznie na dwie strony.

- należy utrzymać bezpieczną odległość w czasie 

obiegnięcia zawodnika

ŚRODEK TRENINGOWY NR 20



KATEGORIA: A/B

ORGANIZACJA: 

Doskonalenie podań bez przyjęcia zakończone strzałem 

do bramki.

Doskonalenie  prowadzenia akcji środkowym sektorem 

boiska poprzez podanie pionowe i  zwrotne,  

zakończone strzałem do bramki

Przebieg i organizacja zgodnie z ryciną

Droga powrotna  - układ ćwiczeń na drabince 

koordynacyjnej doskonalących pracę NN  zakończone 

strzałem do bramki.

WSKAZÓWKI I KOREKTA:

- w przypadku braku bramkarza, należy wyznaczyć na 

bramce pionowe sektory w celu  punktowania zdobycia 

bramki – 2 pkt. za strzał  w sektory boczne, 1 pkt. w 

sektor środkowy.

ŚRODEK TRENINGOWY NR 21



KATEGORIA: A/B

ORGANIZACJA: Doskonalenie podań zakończone 

strzałem do bramki

Podania kolejno : 1-2,2-1,1-3,3-2,2-4, 4 po prowadzeniu 

uderza w bramkę.

WSKAZÓWKI I KOREKTA:

• ćwiczenie powinno być wykonywane na dwie strony.

•W przypadku braku bramkarza , należy wyznaczyć na 

bramce pionowe sektory w celu  punktowania zdobycia 

bramki – 2 pkt. za strzał  w sektory boczne, 1 pkt. w 

sektor środkowy.

ŚRODEK TRENINGOWY NR 22



KATEGORIA: A/B

ORGANIZACJA:  

Na sygnał Trenera, zawodnicy 1 wykonują podanie do  

2

- 2 wybiegając do podania odgrywa piłkę do 

uderzenia do 1

- Zawodnik 3 staruje po piłkę gdy strzelający 

zdobędzie bramkę.

Organizacja 1-2-3.

WSKAZÓWKI I KOREKTA:

W przypadku braku bramkarza, należy wyznaczyć na 

bramce pionowe sektory w celu  punktowania 

zdobycia bramki – 2 pkt za strzał  w sektory boczne, 1 

pkt w sektor środkowy.

Zwycięża zespół, który pierwszy zdobędzie największą 

liczbę pkt. po trzech strzałach lub 3 bramki  w wersji z 

bramkarzem.

ŚRODEK TRENINGOWY NR 23



KATEGORIA: SENIOR

ORGANIZACJA:

Liczba zawodników 5.

Sprzęt pomocniczy: 10 stożków, 1 piłka. Przebieg 

ćwiczenia:4 zawodników ustawionych w kwadracie wg 

rysunku. Gracz z lewej strony rozpoczyna 

prowadzenie piłki między pachołkami. Następnie 

podaje ją do partnera, który podaje ją bez przyjęcia z 

powrotem do niego. Gracz ten wykonuje podanie do 

gracza po przeciwnej stronie, który wykonuje 

ćwiczenie w tym samym porządku z drugiej strony. 

Zawodnicy podający piłkę zmieniają pozycję 

poruszając się zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

WSKAZÓWKI I KOREKTA: ---

ŚRODEK TRENINGOWY NR 24 -
ORGANIZACJA DLA 5 ZAWODNIKÓW



KATEGORIA: SENIOR

ORGANIZACJA:

Liczba zaw.: 5 zawodników.

Sprzęt pomocniczy: 4 stożki, 1 piłka.

Przebieg ćwiczenia: Zawodnicy ustawieni na 

narożnikach kwadratu o bokach ok. 15-20 m. 

Ćwiczenie rozpoczyna zawodnik A. Zmiany miejsca po 

podaniu w przeciwną stronę do ruchu wskazówek 

zegara. Zawodnik A podaje do B, który uderza piłkę z 

powrotem do A. Zawodnik A podaje piłkę bez 

przyjęcia do C i przechodzi na miejsce zaw. B. 

Zawodnik C podaje piłkę do B, który zagrywa ją do D 

itd.

WSKAZÓWKI I KOREKTA: ---

ŚRODEK TRENINGOWY NR 25 -
ORGANIZACJA DLA 5 ZAWODNIKÓW



KATEGORIA: SENIOR

ORGANIZACJA:

Liczba zaw.: 5 zawodników.

Sprzęt pomocniczy: 3 stożki, 2 piłki.

Przebieg ćwiczenia: Zawodnicy ustawieni jak na 

rysunku.. Ćwiczenie rozpoczyna zawodnik A 

podaniem piłki do B, który uderza piłkę z powrotem 

do A. Zawodnik A podaje piłkę bez przyjęcia do C, 

który uderza bez przyjęcia do B. Zawodnik B podaje 

na wolne pole do C, który prowadzi ją na koniec. A 

przechodzi na miejsce B, a zawodnik B na miejsce 

zaw. C. Odległości między stożkami powinny wynosić 

od 10 do 20 m.

WSKAZÓWKI I KOREKTA: ---

ŚRODEK TRENINGOWY NR 26 -
ORGANIZACJA DLA 5 ZAWODNIKÓW



KATEGORIA: SENIOR

ORGANIZACJA:

Liczba zaw.: 5 zawodników.

Sprzęt pomocniczy: 3 stożki, 1 piłka.

Przebieg ćwiczenia: Zawodnicy ustawieni na 

narożnikach trójkąta o bokach ok. 15-20 m. 

Rozpoczyna zawodnik A podaniem do środka. Zmiany 

miejsca po podaniu w przeciwną stronę do ruchu 

wskazówek zegara. Zawodnicy w środku trójkąta 

zmieniają się po ok. 2 min.

Zawodnik A podaje piłkę do środkowego, który 

uderza ją z powrotem do A na wolne pole. Zawodnik 

A podaje piłkę następnie bez przyjęcia do B i 

przechodzi na jego miejsce. Zawodnik B podaje piłkę 

do drugiego środkowego itd.

WSKAZÓWKI I KOREKTA: ---

ŚRODEK TRENINGOWY NR 27 -
ORGANIZACJA DLA 5 ZAWODNIKÓW



KATEGORIA: SENIOR

ORGANIZACJA:

Liczba zaw.: 5 zawodników.

Sprzęt pomocniczy: 7 stożków, 1 piłka.

Przebieg ćwiczenia: Zawodnicy ustawieni tak jak na 

rysunku. Zawodnik A wymienia

podania z zawodnikiem B, po czym podaje piłkę do 

zawodnika C. Zawodnik C podaje do zawodnika D, 

który bez przyjęcia podaje ja daleki do zawodnika E. 

Zawodnik

E podaje piłkę zawodnikowi C, który w biegu podaje 

do na wolne pole do zawodnika C, który prowadzi ją 

do punktu startu, gdzie ćwiczenie rozpoczyna się w 

drugą stronę. Zmiany w układzie A-B-C-E-D-A.

WSKAZÓWKI I KOREKTA: ---

ŚRODEK TRENINGOWY NR 28 -
ORGANIZACJA DLA 5 ZAWODNIKÓW



KATEGORIA: SENIOR

ORGANIZACJA:

Liczba zaw.: 5 zawodników.

Sprzęt pomocniczy: 4 stożki, 1 piłka.

Przebieg ćwiczenia: Zawodnicy ustawieni tak jak na 

rysunku wykonują sekwencję podań piłki ze zmianą 

miejsca w układzie A-B-C-D-E. Zawodnik A podaje 

piłkę do B, który bez przyjęcia podaje do C. Zawodnik 

C wymienia podania z E i podaje do zawodnika 

D,który prowadzi piłkę do punktu początkowego i 

przekazuje zawodnikowi E.

WSKAZÓWKI I KOREKTA: ---

ŚRODEK TRENINGOWY NR 29 -
ORGANIZACJA DLA 5 ZAWODNIKÓW



KATEGORIA: SENIOR

ORGANIZACJA:

Liczba zaw.: 5 zawodników.

Sprzęt pomocniczy: 4 stożki, 1 piłka.

Przebieg ćwiczenia: Zawodnicy ustawieni tak jak na 

rysunku wykonują sekwencję podań piłki ze zmianą 

miejsca w układzie A-B-C-D-E Zawodnik A wymienia 

podania z B, który przyjmując piłkę w półobrocie 

podaje ją do zawodnika C. Zawodnik C podaje piłkę do 

B, który uderza ją prostopadle na wolne pole z 

powrotem do C. Zawodnik C wykonuje podanie do 

zawodnika D, który prowadzi piłkę do punktu 

początkowego i przekazuje ją do E.

WSKAZÓWKI I KOREKTA: ---

ŚRODEK TRENINGOWY NR 30 -
ORGANIZACJA DLA 5 ZAWODNIKÓW



KATEGORIA: SENIOR

ORGANIZACJA:

Liczba zaw.: 5 zawodników.

Sprzęt pomocniczy: 4 stożki, 1 piłka.

Przebieg ćwiczenia: Zawodnicy ustawieni tak jak na 

rysunku. Zawodnik A podaje piłkę do B, który uderza 

ją bez przyjęcia z powrotem do A. Zawodnik A podaje 

piłkę następnie do zawodnika C, który uderza ją na 

wolne pole do B. Zawodnik B podaje  do zawodnika D, 

który po krótkim prowadzeniu podaje ją do E. Zmiany 

w układzie A-B-C-D-E.

WSKAZÓWKI I KOREKTA: ---

ŚRODEK TRENINGOWY NR 31 -
ORGANIZACJA DLA 5 ZAWODNIKÓW



KATEGORIA: SENIOR

ORGANIZACJA:

Liczba zaw.: 6 zawodników.

Sprzęt pomocniczy: 7 stożków, 1 piłka.

Przebieg ćwiczenia: 3 zawodników ustawionych 

naprzeciwko siebie. Gracze wykonują podania bez 

przyjęcia pomiędzy sobą ze zmianą pozycji wg 

rysunku. Ostatni gracz wykonuje prowadzenie piłki 

pomiędzy pachołkami w kierunku początkowym 

ćwiczenia. Zawodnicy po wykonaniu ćwiczenia 

zmieniają pozycję w kierunku zagrywanej piłki. 

Ćwiczenie wykonywane jest na dwie strony.

WSKAZÓWKI I KOREKTA: ---

ŚRODEK TRENINGOWY NR 32



KATEGORIA: SENIOR

ORGANIZACJA:

Sprzęt pomocniczy: 4 stożki, 1 piłka

Przebieg ćwiczenia: Zawodnicy ustawieni na 
narożnikach kwadratu o bokach ok. 15-20 m. 
Zawodnik A podaje piłkę do B, który uderza piłkę z 
powrotem do A. Zawodnik A podaje piłkę bez 
przyjęcia na wolne pole do B i przechodzi na jego 
miejsce. Zawodnik B podaje piłkę do C itd. Zmiany 
miejsca po podaniu w przeciwną stronę do ruchu 
wskazówek zegara.

WSKAZÓWKI I KOREKTA: ---

ŚRODEK TRENINGOWY NR 32



KATEGORIA: SENIOR

ORGANIZACJA:

Sprzęt pomocniczy: 6 stożków, 2 piłki.

Przebieg ćwiczenia: Zawodnicy ustawieni jak na 

rysunku. Ćwiczenie rozpoczyna zawodnik A podaniem 

piłki do B, który uderza piłkę z powrotem do A. 

Zawodnik A podaje piłkę bez przyjęcia do C, który 

prowadzi ją na koniec swojego rzędu. A przechodzi na 

miejsce B, a zawodnik B na miejsce zawodnik C. 

Ćwiczenie kontynuuje zawodnik D podaniem do E itd. 

Odległości między stożkami powinny wynosić od 10 

do 20 m.

WSKAZÓWKI I KOREKTA: ---

ŚRODEK TRENINGOWY NR 33



KATEGORIA: SENIOR

ORGANIZACJA:

Sprzęt pomocniczy: 6 stożków, 2 piłki.

Przebieg ćwiczenia: Zawodnicy ustawieni jak na 

rysunku. Ćwiczenie rozpoczyna zawodnik A podaniem 

piłki do B, który odgrywa piłkę z powrotem do A. 

Zawodnik A podaje piłkę bez przyjęcia do C, który 

podaje ją do B. Zawodnik B podaje piłkę na wolne 

pole do C, który prowadzi ją na koniec rzędu. A 

przechodzi na miejsce B, a zawodnik B na miejsce 

zawodnik C. Ćwiczenie kontynuuje zawodnik D 

podaniem do E itd. Odległości między stożkami 

powinna wynosić od 10 do 20 m.

WSKAZÓWKI I KOREKTA: ---

ŚRODEK TRENINGOWY NR 34



KATEGORIA: SENIOR

ORGANIZACJA:

Sprzęt pomocniczy: 4 stożki, 2 piłki.

Przebieg ćwiczenia: Zawodnicy ustawieni na 

narożnikach rombu o bokach ok. 15-20 m. Piłka jest 

tam gdzie stoi dwóch zawodników. Zmiany miejsca 

po podaniu zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 

Zawodnik A podaje do B, który uderza piłkę na wolne 

pole z powrotem do A. Zawodnik A podaje piłkę bez 

przyjęcia do C i przechodzi na miejsce B, który 

ustawił się za zawodnika C. Zawodnik C kontynuuje 

ćwiczenie w druga stronę podanie piłki do D.

WSKAZÓWKI I KOREKTA: ---

ŚRODEK TRENINGOWY NR 35



KATEGORIA: SENIOR

ORGANIZACJA:

Sprzęt pomocniczy: 4 stożki, 1 piłka.

Przebieg ćwiczenia: Zawodnicy ustawieni tak jak na 

rysunku, wykonują sekwencję podań piłki ze zmianą 

miejsca w układzie A-D-A. Zawodnicy B i C pozostają 

na swoich miejscach i są wymieniani, co 2 min. 

Ćwiczenie rozpoczyna zawodnik A podaniem do B, 

który bez przyjęcia podaje do C. Zawodnik C podaje 

na wolne pole do obiegającego A, który zagrywa piłkę 

do zawodnika D. Zawodnik D rozpoczyna sekwencję w 

drugą stronę podaniem do C.

WSKAZÓWKI I KOREKTA: ---

ŚRODEK TRENINGOWY NR 36



KATEGORIA: SENIOR

ORGANIZACJA:

Sprzęt pomocniczy: 4 stożki, 1 piłka.

Przebieg ćwiczenia: Zawodnicy ustawieni na 

narożnikach rombu o bokach ok. 15-20 m tak jak na 

rysunku. Zawodnik A podaje piłkę do B, który uderza 

ją bez przyjęcia do C. Zawodnik C podaje piłkę 

następnie do środkowego D, który uderza ją w 

kierunku B. Zawodnik B podaje do zawodnika E i cały 

cykl się powtarza. Środkowych należy wymieniać, co 

ok. 2 min. Ćwiczący ustawieni na zewnątrz zmieniają 

się w układzie A-C, E-F.

WSKAZÓWKI I KOREKTA: ---

ŚRODEK TRENINGOWY NR 37



KATEGORIA: SENIOR

ORGANIZACJA:

Sprzęt pomocniczy: 6 stożków, 1 piłka.

Przebieg ćwiczenia: Zawodnicy ustawieni

jak na rysunku. Zawodnik A podaje piłkę do B, który 

uderza ją bez przyjęcia do C. Zawodnik C podaje piłkę 

następnie B,który uderza ją w kierunku D. Zawodnik D 

podaje do E, E do F, i cały cykl się powtarza. Ćwiczący 

zmieniają się w układzie A-B-C-D-E-F-A.

WSKAZÓWKI I KOREKTA: ---

ŚRODEK TRENINGOWY NR 38



KATEGORIA: SENIOR

ORGANIZACJA:

Zadaniem zawodników ustawionych poza polem gry 

(oznaczeni numerami 1,2,3,4) jest utrzymanie się przy 

piłce i jak tylko to możliwe podanie piłki przez pole 

bronione przez zawodnika ustawionego w środku (5). 

Zawodnicy ustawieni poza polem gry nie mogą 

wchodzić do wewnątrz. Zawodnik broniący pola gry w 

środku, nie może przez to pole przebiegać, czyli broni 

po obwodzie.

Zmiany zawodników w środku:

- poprzez przejęcie piłki przez zawodnika

w środku,

- poprzez niedokładne podanie, gdy piłka znajdzie się 

za linią barków (pleców)zawodników na zewnątrz,

- zmiany „czasowe” na sygnał trenera

(np. co minutę).

WSKAZÓWKI I KOREKTA: 

- przyjęcie i podanie, szukanie podania przez 

środkowe pole gry. Tworzenie linii podania.

MODYFIKACJA:

- przy sześciu zawodnikach gra 4x2. 

ŚRODEK TRENINGOWY NR 39



KATEGORIA SENIOR

ORGANIZACJA:Zabawa w siatkonogę „piekło –niebo” .

Zawodnicy ustawieni naprzeciw siebie w wyznaczonych 

polach (8m długie, 3 metry szerokie) oddzielonych od 

siebie tyczkami z taśmą (zwykła taśma ostrzegawcza 

biało czerwona, sznurek, lub siatka). Na sygnał Trenera 

rozpoczyna się minutowa gra w siatkonogę 1x1 wg 

zasad:Serwis poprzez podniesienie piłki stopą z ziemi 

(bez podcinki), serwis z dowolnej strony, tam gdzie 

akurat będzie piłka.Po podaniu na drugą stronę 

przeciwnik nie może 

za pierwszym razem przebić jej z powrotem. Ma trzy 

kontakty z piłką oraz jeden kozioł w polu gry.Nie używa 

główkowania.Po minucie gry zawodnik, który wygra 

pojedynek przesuwa się o jedno pole w kierunku 

„nieba”, 

a zawodnik przegrywający przesuwa się o jedno miejsce 

niżej w kierunku piekła. Jeśli po minucie gry jest remis, 

trener zarządza dogrywkę (jedna rozgrywka).Gramy 13 

gier po których zawodnik, który w ostatniej grze 

wygrywa 

w niebie jest królem techniki (Bogiem), a zawodnik, który 

przegrał w piekle jest „drewnem” (diabeł).

MODYFIKACJA: po każdej grze minutowej zawodnicy 

robią zwrot, dobiegają do pachołków ustawionych za 

swoimi plecami i wykonują ćwiczenie (ogólnorozwojowe, 

crossfitowe itp.) zalecone przez Trenera. 

ŚRODEK TRENINGOWY NR 40



KATEGORIA SENIOR

ORGANIZACJA: Gra pomocnicza w trzech strefach 

2x2+2.

Zadaniem zawodników ustawionych w strefach 

zewnętrznych (żółci i biali) jest wymiana podań

i utrzymanie się przy piłce. Zadaniem zawodników 

w środkowej strefie (fiołki) jest umiejętne 

przesuwanie się i próba przejęcia piłki w swojej 

strefie. Zmiany zawodników w środkowej strefie:

- poprzez przejęcie piłki w środkowej strefie, lub 

poprzez niedokładne podanie pomiędzy sobą 

zawodników żółtych i białych,

- na czas określony przez trenera (np. każda dwójka 

po minucie  w środku).

WSKAZÓWKI I KOREKTA: podanie w odpowiednią 

nogę, jakość podania, tworzenie linii podania. 

MODYFIKACJA: po określonym czasie Trener daje 

sygnał 

na opuszczenie pola gry i każdy z zawodników biegnie 

do ustawionego najbliżej siebie  pachołka i wykonuje 

określone ćwiczenie, po czym wraca do pola gry.

ŚRODEK TRENINGOWY NR 41



KATEGORIA SENIOR

ORGANIZACJA: Ćwiczenia z piłkami, doskonalące 

technikę, koordynację i motorykę.

Zawodnicy ustawieni naprzeciw siebie w dwójkach, 

każdy z piłką.

Na sygnał trenera :

- zawodnicy równocześnie podają piłkę prawą nogą do 

partnera i przyjmują jednym kontaktem piłkę 

uderzoną przez partnera. 

Po minucie i sygnale od Trenera odwracają się

i prowadzą piłkę w kierunku pachołka, wykonując 

prowadzenie piłki w sposób określony przez trenera i 

przy pachołku wykonując określone ćwiczenie z 

motoryki.

Po czym wracają do ustawienia naprzeciw siebie i to 

samo wykonują lewymi kończynami.

- jeden z zawodników uderza piłkę w.cz.stopy po 

podłożu, drugi równocześnie podnosi piłkę stopą nad 

uderzoną przez partnera piłkę 

w jego kierunku. Po minucie j.w. powrót 

i zmiana zadań.

- zawodnicy równocześnie podnoszą stopami swoje 

piłki i przyjmują nadlatujące piłki od partnera i po 

minucie j.w.

ŚRODEK TRENINGOWY NR 42



ŚRODKI TRENINGOWE DLA DRUŻYN 
KOBIECYCH - ORLICZKI (E) I 

MŁODZICZKI (D)



KATEGORIA: E/D

ORGANIZACJA: 
Stacja nr 1 – prowadzenie z wymianą piłki poprzez 
podanie zakończone strzałem na bramkę
Stacja nr 2 – prowadzenie piłki z wykonaniem 
wybranego zwodu otwierającego możliwość strzału z 
centralnej części pola
Stacja nr 3 – zawodniczka nr 3 prowadzi piłkę przez 
wybrane dwie małe bramki i kończy strzałem na 
bramkę, zadaniem drugiej zawodniczki jest 
prowadzenia piłki przez pozostałe niewykorzystane 
brameczek i oddanie strzału.

WSKAZÓWKI I KOREKTA:
- ćwiczenia wykonujemy z lewej i prawej strony

ŚRODEK TRENINGOWY NR 1



KATEGORIA: E/D

ORGANIZACJA: Ćwiczenie rozpoczynają zawodniczki 

posiadające piłkę. Po wykonaniu slalomu następuje 

podanie do zawodniczki wykonującej ruch i przyjęcie 

kierunkowe w obszarze trójkąta. 

Następnym elementem jest podanie do zawodniczki 

wykonującej ruch do piłki i przyjmując ją poprzez 

obrót w prawą lub lewą stronę - prowadzenie piłki do 

stacji początkowej.

Strumień wykonujemy po określonym czasie w 

przeciwnym kierunku.

WSKAZÓWKI I KOREKTA:

- ćwiczenie wykonujemy z prawej i lewej strony

- przyjęcie kierunkowe i wzrok przez ramię

ŚRODEK TRENINGOWY NR 2



KATEGORIA: E/D

ORGANIZACJA:

Każda zawodniczka znajduje się w wyznaczonym 

kwadracie, gdzie wykonuje elementy techniczne np. 

inside push pull. Na sygnał TR zawodniczki o 

wymienionych cyfrach według kolejności wykonują: 

prowadzenie piłki przez wszystkie małe bramki a 

druga zawodniczka prowadzi piłkę wokół 

wyznaczonego pola. TR określa sposób prowadzenia 

piłki.

WSKAZÓWKI I KOREKTY:

- ćwiczenie można wykonać w formie rywalizacji -

wygrywa zawodniczka, która pierwsza wróci do 

swojego pola.

- korekta podczas wykonywania ćwiczeń technicznych 

w kwadratach

ŚRODEK TRENINGOWY NR 3



KATEGORIA: E/D

ORGANIZACJA:

TR pokazuje ćwiczenia doskonalące czucie piłki i na 

sygnał głosowy lub wzrokowy określa kolor stożka 

wokół, którego zawodniczka prowadzi piłkę.

WSKAZÓWKI I KOREKTA:

- dokładność wykonywania ćwiczeń technicznych

- orientacja przestrzenna

- czas reakcji

ŚRODEK TRENINGOWY NR 4



KATEGORIA: E/D

ORGANIZACJA:

Zawodniczki są podzielone dwójkami. TR określa, 

która osoba z pary decyduje o kierunku zabawy. Na 

sygnał zawodniczki starają się wykonać minimum 

jedną zmianę kierunku prowadzenia. Celem jest 

zdobycie punktu poprzez zatrzymanie piłki na końcu 

pola zabawy. Po dwóch/trzech powtórzeniach 

następuje zamiana ról.

WSKAZÓWKI I KOREKTA:

- zabawę warto zrobić w pierwszej kolejności bez piłki, 

aby przygotować zawodniczki do częstych zmian 

kierunku i uwzględnić przerwy wypoczynkowe między 

powtórzeniami.

- kontrola piłki

- obserwacja

ŚRODEK TRENINGOWY NR 5



KATEGORIA: E/D

ORGANIZACJA:

Zawodniczki poruszają się w wydzielonych strefach. 

Czerwone znaczniki mają za zadanie otworzyć grę i 

zagrać piłkę piętro wyżej do żółtych zawodniczek. 

Celem jest zdobycie bramki - można ją zdobyć 

dopiero w momencie wykonania minimum jednego 

podania przez strefę niebieskich (strefa obronna). W 

momencie otwarcia gry udział w akcji bierze również 

TR (3x2). Niebieskie poruszają się tylko w 

wyznaczonej strefie i w momencie odbioru starają się 

jak najszybciej zakończyć akcję strzałem na bramkę 

TR. 

WSKAZÓWKI I KOREKTA:

- tworzenie linii podania

- jakość przyjęcia i podania piłki

ŚRODEK TRENINGOWY NR 6



KATEGORIA: E/D

ORGANIZACJA:

Zawodniczki wewnątrz czterech pół mają za zadanie 

zagrać piłkę do zawodniczek bez piłki znajdujących się 

poza polem (po każdym podaniu zmieniają 

polę/kwadrat). Po podaniu kolejna piłka jest 

zagrywana po przeciwnej stronie.

WSKAZÓWKI I KOREKTA: 

- w początkowej fazie gry tylko jedna zawodniczka 

poza polem posiada piłkę i dopiero po opanowaniu 

poruszania się bez piłki i obserwacji przestrzeni 

dokładamy kolejną piłkę.

- zwracamy uwagę na ruch po podaniu na wolne pole 

oraz pozycję otwartą przed przyjęciem.

ŚRODEK TRENINGOWY NR 7



KATEGORIA: E/D

ORGANIZACJA:

Rondo 4x2 z wykorzystaniem czterech trójkątów 

wewnątrz - zawodniczki w ataku starają się utrzymać 

jak najdłużej przy piłce, niebieskie zawodniczki 

poruszają się w obronie (jedna osoba w jednym 

trójkącie). Po stracie piłki przez czerwone, niebieskie 

starają się oddać strzał na jedną z czterech bramek nie 

wychodząc ze swojej strefy. Zmiana następuje po 

stracie piłki lub zdobyciu bramki.

WSKAZÓWKI I KOREKTA:

- defensywna asekuracja

- przyjęcie kierunkowe

- reakcja po stracie

ŚRODEK TRENINGOWY NR 8



KATEGORIA: E/D

ORGANIZACJA: Zawodniczki rozpoczynają i kończą 
pracę na sygnał trenera. Po zakończonym ćwiczeniu, 
przejście do następnej stacji.
Stacja nr 1 – prowadzenie piłki między stożkami

Stacja nr 2 – przed każdym pachołkiem zmiana 

kierunku prowadzenia (dowolny lub określony sposób 

zmiany kierunku prowadzenia)

Stacja nr 3 – żonglerka zadaniowa

Stacja nr 4 – Zawodniczka tworząc linię podania, 

ustawia się w pozycji otwartej aby zdobyć bramkę.

Stacja nr 5 – Zawodniczka podaje piłkę na stację nr 4, 

i określa do jakiej bramki należy oddać strzał

Stacja nr 6 – Ćwiczenia na drabince. A1 – powrót na 

czworakach, A2 – powrót na rakach

WSKAZÓWKI I KOREKTA: przy braku bramek, można 
postawić stożki i należy przeprowadzić piłkę przez ich 
linię

ŚRODEK TRENINGOWY NR 9



KATEGORIA: E/D

ORGANIZACJA: Zawodniczki dobrane w dwójki. Jedna 
wykonuje ćwiczenie, druga podaje piłki.
STACJA 1 - Strzał do bramki nad przeszkodą (górą)
STACJA 2 - Strzał do bramki po ziemi
STACJA 3 - “wkręceni” piłki do bramki prawą nogą
STACJA 4 - “wkręcenie” piłki do bramki lewą nogą
STACJA 5 - żonglerka - 20 powtórzeń
STACJA 6 - uderzenie piłki do wyznaczonego pola

WSKAZÓWKI I KOREKTA: Zawodniczki dobrane w 
dwójki. Jedna wykonuje ćwiczenie, druga podaje piłki.
Zawodniczki mają maksymalnie 3 próby na wykonanie 
każdego zadania. Liczą w ilu próbach (łącznie) uda im 
się wykonać wszystkie zadania.

ŚRODEK TRENINGOWY NR 10



KATEGORIA: E/D

ORGANIZACJA: Zawodniczki na obwodzie, po 
komunikacji otrzymują podanie. Zawodniczka 
podająca wykonuje press, zamykając jedną ze stron, 
następnie ustawia się w wolnym miejscu.

WSKAZÓWKI I KOREKTA:
- progresja ćwiczenia: zawodniczka bez piłki ustawia 
się w dowolnym miejscu na boisku.
- obserwacja przeciwnika, przyjęcie w wolną strefę, 
odległość między zawodniczkami

ŚRODEK TRENINGOWY NR 11



KATEGORIA: E/D

ORGANIZACJA: Podania wg. Schematu, bieg za 

podaniem.

WSKAZÓWKI I KOREKTA:

- odejście od przeciwnika - stworzenie linii podania, 

przyjęcie jedną nogą - odegranie drugą

- można dodać drugą piłkę i zwiększyć intensywność

ŚRODEK TRENINGOWY NR 12



KATEGORIA: E/D

ORGANIZACJA: Zawodniczki mają przypisane numery. 

W każdym z kwadratów należy wykonać określone 

zadanie:

-Żonglerka

-Zwód z piłką

-Przeskoki na piłce

-Zwroty przy stożkach

Po wykonaniu swojego zadania zawodniczka 

wykonuje podanie i zmienia kwadrat.

Na sygnał trenera wyznaczona zawodniczka wybiega 

ze swojej strefy, otrzymuje podanie (jak nie ma piłki) i 

strzela w kierunku bramki. Zawodniczka, która 

pierwsza zdobędzie bramkę zdobywa punkt dla 

zespołu. Strzał z szarej strefy 1 pkt, spoza szarej strefy 

3 pkt.

WSKAZÓWKI I KOREKTA:

- NIE WOLNO wbiegać do strefy gdzie jest już 

zawodniczka.

ŚRODEK TRENINGOWY NR 13



KATEGORIA: E/D

ORGANIZACJA: Zawodniczki niebieskie, muszą 

wykonać podanie do drugiej strefy. Obrończynie 

(czerwone), poprzez defensywną asekurację zamykają 

linię podania.

WSKAZÓWKI I KOREKTA: 

- pole do gry 10-15m szerokości. Aby utrudnić 

niebieskim podania

- nie można wykonywać podań po skosie (2 do 4 i 3 

do 1) 

- w każdej strefie (środek boiska) może przebywać 

tylko 1 zawodniczka.

ŚRODEK TRENINGOWY NR 14



KATEGORIA: E/D

ORGANIZACJA: Zawodniczki poruszają się w 
wydzielonych strefach. Zadaniem zespołu w ataku 
(niebiescy) jest wykonanie podania do napastniczki.
Obrończynie (czerwone) zamykają linię podania, po 
odbiorze uderzają do małych bramek.

WSKAZÓWKI I KOREKTA:
- ograniczony czas dla napastniczki na oddanie strzału.
- obrończynie po odbiorze mają do dyspozycji 2 małe 
bramki. Jak szybko nie wykonają uderzenia zostaną 
one zablokowane.

ŚRODEK TRENINGOWY NR 15



KATEGORIA: E/D

ORGANIZACJA: Zadaniem zespołu atakującego 

(czerwoni) jest wykonanie podania do zawodniczki w 

środku (nr 1). Pole gry podzielone na pół. W każdej 

połówce mogą znajdować się 2 zawodniczki 

atakujące, jeden obrońca (niebieski) + zawodniczka w 

środku.

WSKAZÓWKI I KOREKTA:

- po każdym podaniu do zawodniczki w środku lub 

odbiorze grę rozpoczyna trener (T). 

ŚRODEK TRENINGOWY NR 16



KATEGORIA: E/D

ORGANIZACJA: Zadaniem zespołu atakującego, jest 
zdobycie 4 z 6 baz. Bazę można zdobyć tylko poprzez 
otrzymanie podania w niej - nie wolno prowadzić piłki 
poza bazą. Po zdobyciu 4 baz można oddać strzał do 
jednej z 4 bramek - zespół zdobywa punkt.
Odbiór następuje tylko przez przecięcie podania -
obrończyni nie może wejść do bazy. Po odbiorze, bazy 
zdobywa zespół czerwonych.

WSKAZÓWKI I KOREKTA:
- zawodniczka w bazie, może być ograniczony czas z 
piłką (5 sek)

ŚRODEK TRENINGOWY NR 17



KATEGORIA: E/D

ORGANIZACJA: 

Ćwiczenia rozpoczynają jednocześnie zawodniczka nr 

1 i 4. Przejście: zawodniczki 1-2-3-4-5-6-1, po podaniu 

do małej bramki przejście do strumienia obok. 

STACJA 1:  prowadzenie piłki między stożkami, po 
ominięciu 5 stożków podanie do zawodniczki nr 2
STACJA 2: zawodniczka szukając linii podania 
pokazuje się na pozycję, przyjmuje piłkę w pozycji 
otwartej i wykonuje podanie do zawodniczki nr 3
STACJA 3: zawodniczka wbiega w trójkąt, w którym 
przyjmuje piłkę kierunkowo w prawą lub lewą stronę i 
wykonuje podanie prostym podbiciem po podłożu do 
małej bramki. 
Zawodniczka nr 4 wykonuje ćwiczenia adekwatne do 
zawodniczki nr 1, zawodniczka nr 5 adekwatne do 
zawodniczki nr 2, zawodniczka nr 6 adekwatne do 
zawodniczki nr 3.

WSKAZÓWKI I KOREKTA: 
- jakość wykonania ćwiczenia, 
- szukanie linii podania, 
- przyjęcie w pozycji otwartej 

ŚRODEK TRENINGOWY NR 18



KATEGORIA: E/D

ORGANIZACJA: Zawodniczki rozpoczynają i kończą 

pracę na stacji na sygnał gwizdka. Przejścia zgodnie z 

numeracją zawodniczek 1-2-3-4-5-6-1

STACJA 1: żonglerka zadaniowa
STACJA 2: prowadzenie piłki między stożkami z 
określonymi zadaniami przy stożku(ball mastery)
STACJA 3: podanie piłki do pokazującej się na pozycję 
zawodniczki nr 4
STACJA 4: pokazanie się na pozycję do podania od 
zawodniczki nr 3 i oddanie strzału na bramkę w 
wyznaczony sektor
STACJA 5: ćwiczenia na drabince koordynacyjnej
STACJA 6: prowadzenie piłki po slalomie

WSKAZÓWKI I KOREKTA: 
- bramka dostosowana do kategorii wiekowej 
- jakość wykonania ćwiczenia, 
- szukanie linii podania, 
- przyjęcie w pozycji otwartej, 
- jakość i celność strzału

ŚRODEK TRENINGOWY NR 19



KATEGORIA: E/D

ORGANIZACJA: Zawodniczki rywalizują parami na 

trzech stacjach, po określonym czasie przez trenera 

przechodzą do kolejnej stacji. Druga zawodniczka 

startuje w momencie gdy jej poprzedniczka zabrała 

piłkę z bramki. Droga powrotna każdej pary 

zaznaczona strzałką. Po wykonaniu ćwiczenia na 

pachołkach/tyczkach należy oddać strzał na małą 

bramkę ze strefy strzału. Każdy celny strzał to jeden 

pkt dla pary. Każda para ma do dyspozycji taką samą 

liczbę piłek. 

WSKAZÓWKI I KOREKTA: 
- celność, 
- jakoś wykonania ćwiczeń

ŚRODEK TRENINGOWY NR 20



ŚRODKI TRENINGOWE DLA DRUŻYN 
KOBIECYCH - TRAMPKARKI (C), 

JUNIORKI (B i A), SENIORKI



KATEGORIA: C/B/A

ORGANIZACJA: 

Zawodniczki wykonują podania według określonego 

schematu. Przejście za piłką. 

Zawodniczka 1 wprowadza piłkę i wykonuje podanie 

do zawodniczki nr 2, która swoim ustawieniem 

wyznacza ruch zawodniczki nr 3. Zawodniczka nr 3 

dokonuje wyboru podania piłki do zawodniczki nr 4 

lub 5, które obserwując siebie wykonują ruch od i do 

piłki. Zawodniczka, która otrzyma piłkę wprowadza ją 

w strefę strzału, z której oddaje strzał na małą bramkę 

WSKAZÓWKI I KOREKTA: 
- ruch od i do piłki, 
- pozycja otwarta, 
- przyjęcie kierunkowe

ŚRODEK TRENINGOWY NR 1



KATEGORIA: C/B/A

ORGANIZACJA: Grę wznawia trener do zawodniczek 

ustawionych w zewnętrznych sektorach. Zadaniem 

zawodniczek grających w ataku jest zagranie piłki na 

drugą stronę. Zadaniem zawodniczek grających w 

obronie jest przecięcie linii podania oraz wykonanie 

celnego podania do jednej z czterech małych bramek 

zgodnie z kierunkiem ataku. Zmiana pary broniącej 

zgodnie z zaleceniem trenera. 

WSKAZÓWKI I KOREKTA: 
- szukanie linii podania, 
- faza przejściowa z obrony do ataku
- jakość podań 

ŚRODEK TRENINGOWY NR 2



KATEGORIA: SENIORKI

ORGANIZACJA: 

Zawodniczki ustawione naprzeciwko siebie. 

Zawodniczki 1,2,3 wykonują prowadzenie piłki zadane 

przez trenera do czerwonego stożka. Przy stożku 

podanie do zawodniczki 4,5,6 i powrót do piłki. 

WSKAZÓWKI I KOREKTA:

Trener może zmieniać sposób prowadzenia piłki, 

podania jak i przyjęcia. -ustawienie ciała.

-poprawność elementów technicznych

ŚRODEK TRENINGOWY NR 3



KATEGORIA: SENIORKI

ORGANIZACJA: Ćw. rozpoczyna zawodniczka nr 1 

,krótkim prowadzeniem piłki w kierunku zawodniczki 

nr 2, zawodniczka nr 2  wykonuje wyjście do piłki. 

Otrzymuje podanie. W tym czasie zawodniczka nr 3 

wykonuje ruch od piłki budując przestrzeń dla 

zawodniczki nr 2. Zawodniczka nr 2 po przyjęciu piłki 

wykonuje krótkie prowadzenie i podanie do 

zawodniczki nr 3. Zawodniczki  ( nr 3 i 4 ) wykonują 

analogicznie schemat wyjścia do piłki i stworzenia 

przestrzeni do gry. Ćwiczenie kończy zawodniczka nr 

5, która po wykonaniu ćw . prowadzenia piłki wraca 

na początek. 

Zmiany za piłką 1-2-3-4-5-6-1

WSKAZÓWKI I KOREKTA:

-trener zwraca uwagę na komunikację 

-ruch od piłki i do piłki 

-tworzenie linii podania 

ŚRODEK TRENINGOWY NR 4



KATEGORIA: SENIORKI

ORGANIZACJA: Ćw. rozpoczyna zawodniczka nr 4 

podanie do zawodniczki nr 5. Podania piłki według 

schematu:4-5-6-4-7-10-8-7. Zadanie kończy  

zawodniczka nr 7 po przyjęciu piłki i zajmuje pozycję 

zawodniczki nr 5. 

Zmiany: 5-4-6-10-8-7-5. 

WSKAZÓWKI I KOREKTA:

-zwracamy uwagę na ruch zawodników i pokazywanie 

się do gry

-rotacje trójki środkowych

-ruch bez piłki, komunikacja, pozycja otwarta

ŚRODEK TRENINGOWY NR 5



KATEGORIA: SENIORKI

ORGANIZACJA: Zawodniczka niebieska nr1 zagrywa 

górą nad bramkami do  zawodniczki czerwonej  nr 1. 

Zawodniczka czerwona nr 1 przyjmuje piłkę. Po jej 

opanowaniu uderza wew. cz stopy do bramki. 

Zawodniczka niebieska po podaniu wykonuje ćw. 

koordynacyjne na drabince i przemieszcza się do 

czerwonego stożka po przeciwnej stronie. 

Zawodniczka czerwona nr 1 wykonuje slalom w 

zadany sposób przez trenera i przemieszcza się do 

stożka czerwonego po przeciwnej stronie. Stożki 

niebieski, zielony, czerwony umieszczone w 

odległości 2m. od siebie. Analogicznie. zawodniczki nr 

2 i 3

WSKAZÓWKI I KOREKTA:

-zwracamy uwagę na poprawność przyjęcia oraz 

dokładność podania

ograniczamy ilość kontaktów przy przyjęciu

ŚRODEK TRENINGOWY NR 6



-ŚRODKI TRENINGOWE W TRENINGU BRAMKARZY- I CZĘŚĆ TRENINGU

-ŚRODKI TRENINGOWE W TRENINGU BRAMKARZY - II CZĘŚĆ GŁÓWNA

-ŚRODKI TRENINGOWE Z WYKORZYSTANIEM BRAMKARZY W TRENINGU DRUŻYNY

ŚRODKI TRENINGOWE DLA BRAMKARZY



ŚRODEK TRENINGOWY DLA BRAMKARZY NR 1 -
I CZĘŚĆ TRENINGU SPECJALISTYCZNEGO

KATEGORIA: BRAMKARZE

ORGANIZACJA:

Dwóch bramkarzy pracuje w środku- 2 bramkarzy 

dogrywa piłki z zółtych bramek

1.Bramkarz w centrum chwyta 3 razy piłkę uderzoną 

na chwyt- wykonuje ćwiczenia ogólnorozwojowe do 

zielonej bramki-w tym czasie drugi bramkarz 

wykonuje ćwiczenie ogólnorozwojowe do białego 

kwadratu gdzie chwyta 3 uderzenia na chwyt od 

partnera

2.Zadania można dowolnie modyfikować- możemy 

ćwiczyć technikę bramkarską albo piłkarską- zamiast 

ćwiczeń ogólnorozwojowych mogą być ćwiczenia 

sprawności ogólnej.

WSKAZÓWKI I KOREKTA: zwróć uwagę na staranność 

wykonania ćwiczeń oraz tempo (spokojne)



KATEGORIA: BRAMKARZE

ORGANIZACJA:

:Bramkarze ustawieni na ograniczonym polu ( 8 x8 m )

Wymieniają podania po kwadracie co trzecie podanie 

gramy po przekątnej. Bramkarze grają na 2 kontakty.

PROGRESJA:

-bramkarze grają przyjmują i grają tą samą nogą 

-bramkarze grają co drugie podanie na jeden kontakt

-na sygnał Trenera zmieniają kierunek podań

- druga piłka wprowadzona do ćwiczenia

WSKAZÓWKI I KOREKTA:

-Pozycja ciała otwarta

-komunikacja (werbalna/niewerbalna)

-jakość przyjęcia i podania

-kontrola przestrzeni przed przyjęciem piłki

ŚRODEK TRENINGOWY DLA BRAMKARZY NR 2 -
I CZĘŚĆ TRENINGU SPECJALISTYCZNEGO



KATEGORIA: BRAMKARZE

ORGANIZACJA:Bramkarz rozpoczyna ćwiczenie 

poprzez ruch i odpowiedni komunikat- po przyjęciu 

piłki jego zadaniem jest gra po podłożu do zawodnika 

który nie ma piłki, następnie szuka podania od 

zawodnika który ma piłkę i gra do bramkarza który nie 

ma piłki.

Zawodnicy za ustawieni bramkami zobowiązani są do 

aktywności oraz komunikacji.

PROGRESJA:

-odliczanie do 3 przez trenera

-bramkarz co 2 podanie gra piłkę pół górną nad 

bramką (do rąk zawodnika za bramką)

WSKAZÓWKI I KOREKTA: odpowiedni ruch z 

komunikacją (imienna, z jasnym komunikatem)

przed przyjęciem kontrola przestrzeni

w momencie przyjmowania piłki pozycja otwarta

jakość przyjęcia podania

gra do odpowiedniej nogi

ŚRODEK TRENINGOWY DLA BRAMKARZY NR 3 -
I CZĘŚĆ TRENINGU SPECJALISTYCZNEGO



KATEGORIA: BRAMKARZE

ORGANIZACJA:

Zawodnicy na zewnątrz ustawieni w trójkącie (ok 6 

metrÓw od bramkarza w środku)

Zadaniem bramkarza jest obrona manekina przed 

trafieniem go piłką

Zawodnicy na obwodzie grają na 2 kontakty

WSKAZÓWKI I KOREKTA:

Bramkarz w środku ma wykorzystywać odpowiednią 

technikę dostosowaną do odległości

Pozycja niska/ mały blok/ duży blok/ obrona 

piłki..Zadaniem głównym jest obrona manekina-

zadanie dodatkowe przecięcie podania.

Zawodnicy na zewnątrz-gra na 2 kontakty, szybkość 

działania, komunikacja, jakość podań.

ŚRODEK TRENINGOWY DLA BRAMKARZY NR 4 -
I CZĘŚĆ TRENINGU SPECJALISTYCZNEGO



KATEGORIA: BRAMKARZE

ORGANIZACJA: 

Środek doskonalący kontrolę przestrzeni wymagający 

podejmowania decyzji (Forma zabawowa)

Bramkarze ustawieni twarzą do siebie- pracują do 

wskazanego stożka przez Trenera. Za pomyłkę 

zbierają karne punkty

kto zbierze więcej karnych punktów, przegrywa.

PROGRESJA:

- zmiana znaczeń kolorów

- dodanie liczb do kolorów

- wykonanie wskazanej techniki bramkarskiej 

odpowiednio do koloru (np technika gry 1x1-pozycja 

niska/mały blok/duży blok)

WSKAZÓWKI I KOREKTA:

Odpowiednia praca ciała i nóg

zwrot przez prawidłowe ramie

ŚRODEK TRENINGOWY DLA BRAMKARZY NR 5 -
I CZĘŚĆ TRENINGU SPECJALISTYCZNEGO



ŚRODEK TRENINGOWY DLA BRAMKARZY NR 6 -
I CZĘŚĆ TRENINGU SPECJALISTYCZNEGO



KATEGORIA: BRAMKARZE

ORGANIZACJA: 

Bramkarze zaczynają zmianę

1.Praca nóg bramkarza do tyczki i do centrum (krok 

odstawno-dostawny) obrona piłki uderzonej na chwyt

2.Praca nóg i rąk na drabince koordynacyjnej 

-bieg bokserski

-pajacyki

-bieg z rytmicznymi krążeniem ramion

3. Technika bronienia 1x1- atak na piłę (mały 

blok/duży blok)

4. praca nóg bramkarza slalomem

-przodem

-tyłem

-bokiem

5. Sprawność ogólna-gimnastyka- po wykonaniu 

ćwiczenia- strzał do bramki:

-pad siatkarski

-przewrót w przód

-przewrót w tył

-przerzut bokiem

6. Obrona strzału po podaniu od Trenera- po obronie 

piłka wraca do Trenera

ŚRODEK TRENINGOWY DLA BRAMKARZY NR 7 -
I CZĘŚĆ TRENINGU SPECJALISTYCZNEGO



KATEGORIA: BRAMKARZE

ORGANIZACJA:

STACJA 1-zabawa lustro- bramkarze twarzą do siebie, 

zadaniem bramkarza w jest naśladować technikę bronienia 

1x1 drugiego bramkarza. (pozycja niska/ blok mały/ blok 

duży/ praca rąk/praca nóg przy obronie 1x1). Bramkarze 

pracują w odbiciu lustrzanym.

STACJA 2. Praca nóg bramkarza+obrona piłki dolnej

Bramkarz obiega tyczkę i chwyta piłkę półgórną z upadkiem 

uderzoną przez Trenera

STACJA 3.Drabinka koordynacyjna

ćwiczenie kształtujące postrzeganie, decyzyjność i skoczność

Bramkarz porusza się podskokami obunóż - jeśli obok kratki 

jest żółty stożek,do tej kratki wskakuje prawą nogą jeśli 

czerwony stożek wskakuje lewą nogą (Zwracamy uwagę 

tylko na prawą stronę!)

Pracujemy w dwie strony drabini

STACJA 4.Technika ataku na piłkę

BramkaArz w pozycji na kolanach- wykonuje atak na piłkę-

po czym wraca do pozycji i atakuje drugą piłkę.

STACJA 5. koordynacja wzrokowo-ruchowa

-podrzut piłki nad głowę, dotknięcie podłoża i chwyt piłki 

nad głową

-podrzut piłki nad głowę- obrót dookoła własnej osi  i chwyt 

piłki

-podrzut piłki nad głowę - przewrót w przód- chwyt piłki

ŚRODEK TRENINGOWY DLA BRAMKARZY NR 8 -
I CZĘŚĆ TRENINGU SPECJALISTYCZNEGO



KATEGORIA: BRAMKARZE

ORGANIZACJA:

Technika oraz taktyka gry bramkarza- ustawienie/ 

zmiany ustawień

Bramki oddalone 25 metrów od siebie- zawodnicy na 

zewnątrz wymieniają podania między sobą- mogą 

uderzyć do 2 bramek- po obronie strzału następuje 

faza przejścia do Ataku- strzał bramkarza do drugiej 

bramki.

WSKAZÓWKI I KOREKTA:

Prawidłowe ustawienie względem zawodnika z piłką

w momencie uderzenia stabilna pozycja

Prawidłowa technika poruszania

ŚRODEK TRENINGOWY DLA BRAMKARZY NR 9 -
I CZĘŚĆ TRENINGU SPECJALISTYCZNEGO



KATEGORIA: BRAMKARZE

ORGANIZACJA::

Bramkarze ustawieni w 3 bramkach podejmują 

odpowiednie decyzje (bramki ustawione 16 metrów 

od siebie)

Tr może wykorzystać neutralnego który musi ma 2 

kontakty na finalizacje.

Bramkarze po obronie grają do Trenera

Progresja: Bramkarze po chwycie piłki mogą uderzyć 

do jednej z 2 bramek. Akcja kończy się gdy wpadnie 

bramka, albo piłka opuści boisko

WSKAZÓWKI I KOREKTA:

Obserwuj i antycypuj wydarzenia boiskowe ale nie 

zgaduj! 

Pamiętaj o prawidłowym ustawieniu

ŚRODEK TRENINGOWY DLA BRAMKARZY NR 10 -
I CZĘŚĆ TRENINGU SPECJALISTYCZNEGO



KATEGORIA: BRAMKARZE

ORGANIZACJA:

Bramkarz otrzymuje  podanie od Trenera-podaje do 

zawodnika bez piłki- zmienia ustawienie i broni 

uderzenie od zawodnika po przeciwnej stronie- jeśli 

złapie piłkę gra do Trenera- po chwycie drugiego 

uderzenia zadaniem Bramkarza jest gra do strefy 

średniej na zawodnika 7/11 (wyrzut ręką/gra długim 

podaniem/ gra volleyem bocznym)

WSKAZÓWKI I KOREKTA:

Komunikacja- ruch wsparcia do pierwszego podania

szybka zmiana orientacji z ofensywy do obrony-

skuteczne dobranie techniki do obrony (odległość)

po chwycie drugiego uderzenia szybka zmiana 

orientacja z obrony do ataku- gra wskazaną techniką 

do zawodnika 7/11 (ręką/ nogą piłka półgórna/ volley 

boczny)

ŚRODEK TRENINGOWY DLA BRAMKARZY NR 11 -
I CZĘŚĆ TRENINGU SPECJALISTYCZNEGO



KATEGORIA: BRAMKARZE

ORGANIZACJA:

Zadaniem bramkarza jest zagranie piłki do bramkarza 

po drugiej stronie- Grać na drugą strone dopiero po 

wymianie jednego podania. 

Bramkarz przy rozpoczęciu ćwiczenia musi być poza 

strefą- po wykonaniu pierwszego podania może 

wejść do strefy

Zawodnicy w środku: współpracują w swojej strefie-

przecinają podania pomiędzy bramkarzami

Zawodnicy Obwodowi:

grają maksymalnie na 2 kontakty- po podaniu 

zwrotnym mogą obniżyć swoje ustawienie do strefy 

w której operuje bramkarz

PROGRESJA: Bramkarze wchodzą do środka- mogą 

złapać piłkę w ręce

WSKAZÓWKI I KOREKTA: komunikacja/ stwarzanie 

linii podania/kontrola przestrzeni, jakość przyjęcia i 

podania

ŚRODEK TRENINGOWY DLA BRAMKARZY NR 12 -
I CZĘŚĆ TRENINGU SPECJALISTYCZNEGO



KATEGORIA: BRAMKARZE

ORGANIZACJA:

Trener Zagrywa piłkę do bramkarza- ten po przyjęciu 

gra piłkę pół górną do zawodnika ustawionego w 

narożniku-ten wycofuje piłkę do wbiegającego  

zawodnika którego zadaniem po przyjęciu piłki jest 

dośrodkowanie nad ustawioną małą bramką do 

bramkarza- ten po chwycie piłki gra do zawodnika 

Czerwonego (Jeśli Bramkarz nie złapie piłki- Trener 

zagrywa do BR)

WSKAZÓWKI I KOREKTA:

Szybkość działania z piłką bramkarza po przyjęciu-

jakość podania

Przed dośrodkowaniem  kontrola przestrzenii/jakość 

dośrodkowania- działania nastawione na sukces 

bramkarza

ŚRODEK TRENINGOWY DLA BRAMKARZY NR 13 -
I CZĘŚĆ TRENINGU SPECJALISTYCZNEGO



KATEGORIA: BRAMKARZE

ORGANIZACJA:

Środek wykorzystujący fragment gry- doskonalący 

finalizację z bocznego sektoru boiska (piłka wsteczna/ 

piłka półgórna na dalszy słupek)

Trener zagrywa piłkę do bramkarza który zagrywa do 

zawodnika ustawionego w bocznej strefie- ten po 

zagraniu do partnera w centrum szuka szerokości 

dostaje piłkę na dobieg- w zależności od ustawienia 

zawodnika Czerwonego (stara się przeciąć podanie w 

wyznaczonej strefie)) zagrywa piłkę wsteczną po 

podłożu albo pół górną na dalszy słupek. W przypadku 

gdy piłkę przechwyci  bramkarz- mamy fazę przejścia 

do obrony- zawodnicy Czerwoni w ten sam sposób 

budują akcję. 

WSKAZÓWKI I KOREKTA:

Jakość podania do prawidłowej nogi

kontrola przestrzeni przed dośrodkowaniem

obserwacja ruchu obrońcy

Działania po przechwycie FAZY O/A / A/O

ŚRODEK TRENINGOWY DLA BRAMKARZY NR 14 -
I CZĘŚĆ TRENINGU SPECJALISTYCZNEGO



KATEGORIA: BRAMKARZE

ORGANIZACJA:.

Zawodnicy ustawieni w swoich strefach- Trener na 

zmianę zagrywa do każdej z drużyn- zawodnik który 

otrzymał podanie  i podaje ma 3 kontakty z piłką-

strzelający musi skończyć akcję bez przyjęcia piłki- jeśli 

bramkarz przechwyci piłkę to następuje faza przejścia 

do ataku- drużyna która nie strzeliła musi wrócić do 

swoich stref. W przypadku gdy przeciwnik nie wróci do 

swojej strefy przed utratą bramki- drużyna która 

strzeliła bramkę zyskuje dodatkową akcję.

WSKAZÓWKI I KOREKTA:

przyjęcie kierunkowe,obserwacja partnera

odpowiedni timing podania

Ustawienie Bramkarza względem podającego i 

napastnika

FAZA PRZEJŚCIA Z A /O - O/A

ŚRODEK TRENINGOWY DLA BRAMKARZY NR 15 -
I CZĘŚĆ TRENINGU SPECJALISTYCZNEGO



KATEGORIA: BRAMKARZE

ORGANIZACJA: Środek treningowy poprawiający grę 

bramkarza pod presją- finalizacja po grze 1x1 z 

bramkarzem

Trener rozpoczyna podaniem do bramkarza-

Napastnik wybiega w momencie gdy minie go piłka-

stwarza presję na bramkarzu- zadaniem bramkarza 

jest dograć piłkę do zawodnika ustawionego w 

bocznym sektorze- który po przyjęciu piłki finalizuje 

akcję ( ma 2 kontakty)

PROGRESJA: Trener ma 2 opcje- zagranie do 

bramkarza- albo piłka prostopadła do wbiegającego 

napastnika

bramkarz musi rozpoznać sytuację i podjąć dobrą 

decyzję- gra nogą, atak pod nogi napastnika, obrona 

strzału. W przypadku gdy napastnik strzeli bramkę-

zawodnik zza bramki podaje piłkę do piłkarza 

ustawionego w bocznym sektorze który po przyjęciu 

finalizuje akcje.

WSKAZÓWKI I KOREKTA: Szybkość działania pod 

presją Bramkarza - kontrola przestrzenii przed 

przyjęciem/ przyjęcie piłki kierunkowe

Decyzyjność gry 1x1 czy obrony strzału

ŚRODEK TRENINGOWY DLA BRAMKARZY NR 16 -
I CZĘŚĆ TRENINGU SPECJALISTYCZNEGO



Opracowane przez: 
Wydział Szkolenia i Piłkarstwa Młodzieżowego 
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej
Biegańska Violetta /  Czyżewski Błażej /  Dominiczak Dawid /  Drajer Marcin 
Jankowska Anna /  Kałuża Marcin /  Kutynia Paweł / Maćkowiak Łukasz 
Nowak Łukasz / Pawlak Łukasz / Strużyński Jakub / Śliwowski Robert 
Tomaszewski Wojciech / Wojtkowiak Jakub / Wódkowski Mirosław  
Ziółkowski Adam




