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WSTĘP

• Rozgrzewka w przypadku bramkarzy 

powinna rozpocząć się około 45-50 minut 

przed planowanym rozpoczęciem 

spotkania( z uwzględnieniem zejścia do 

szatni na 5 min. przed meczem). Sprzęt 

jakim powinniśmy dysponować to 6 piłek 

oraz 4 czapeczki lub pachołki.



RAMOWY PLAN ROZGRZEWKI

• 1. WPROWADZENIE DO ROZGRZEWKI.

• 2. ROZGRZEWKA OGÓLNA + WSTAWKI 
TECHNICZNE.

• 3. „AKTYWNE” ROZCIĄGANIE.

• 4. ROZGRZEWKA SPECJALISTYCZNA.

• 5. ROZGRZEWKA ZESPOŁOWA.



• W ROZGRZEWCE W PEŁNI 
ZAANGAŻOWANI ROZGRZEWAJĄ SIĘ 

OBAJ BRAMKARZE!!! 

JEST TO KONIECZNE GDYŻ W 
PRZYPADKU KONTUZJI LUB 
PÓŻNIEJSZEGO UDZIAŁU W 

ROZGRZEWCE ZESPOŁOWEJ OBAJ 
BRAMKARZE SĄ GOTOWI DO 

INTERWENCJI!



SZCZEGÓŁOWY 

PRZEBIEG 

ROZGRZEWKI 

BRAMKARSKIEJ



1. Wprowadzenie do rozgrzewki

1. Trwa około 4-5 minut. Polega na 

poznawaniu terenu w którym będzie 

bramkarz się poruszał. Luźne biegi, 

zabawy z piłką. W tym czasie powinno 

nastąpić początkowe „rozruszanie” 

organizmu i odpowiednie przygotowanie 

także ze strony technicznej( 

dopasowanie rękawic, butów do 

panujących warunków) do rozgrzewki. 



2. ROZGRZEWKA OGÓLNA + 

WSTAWKI TECHNICZNE
1. Trwa około 8-10 minut. Dwaj bramkarze ustawiają się 

plecami do bramki( w miarę możliwości jak najwięcej 
ćwiczeń w bramce!) a twarzą do trenera przy 

ustawionych pachołkach. Pachołki ustawione na 
wysokości słupków od 5 m. do 16- stki. Zasób ćwiczeń 
w zależności od poziomu i preferencji trenera powinny 

zawierać: krążenia ramion (w przód, tył, 
naprzemiennie, odwrotnie), wymachy ramion( góra-
dół, na boki), bieg krokiem odstawno – dostawnym, 
bieg krokiem przeplatanym, różnego rodzaju skipy, 

wieloskoki, przewroty i pady. 



Rozgrzewka ogólnorozwojowa



Rozgrzewka ogólnorozwojowa



2. ROZGRZEWKA OGÓLNA + 

WSTAWKI TECHNICZNE
1. W części technicznej w tej samej odległości tylko 

twarzami do siebie bramkarze wykonują następujące 
ćwiczenie z piłką: a. wyrzuty piłki z za głowy oburącz 

przy pracy nóg krokiem odstawno-dostawnym. b. 
wyrzuty piłki z przed klatki piersiowej przy pracy nóg 
krokiem odstawno-dostawnym. c. wyrzuty piłki tak 

zwanym „ hakiem” w jedną stronę jedna ręka, druga 
powrotem przy pracy nóg krokiem przeplatanym. d. 
wyrzuty piłki z przed klatki piersiowej w „kozioł” przy 
pracy nóg krokiem przeplatanym. Uderzenia piłki po 

ziemi wewnętrzną częścią stopy przy pracy nóg 
krokiem odstawno-dostawnym.



Część techniczna

wyrzut piłki z za głowy



Część techniczna

wyrzut piłki z przed klatki piersiowej



Część techniczna

wyrzut piłki hakiem



Część techniczna

uderzenie piłki w kozioł



Część techniczna

uderzenia piłki nogą



3. „AKTYWNE” ROZCIĄGANIE.

1. Trwa około 4-5 minut. Jest to najtrudniejsza część 
rozgrzewki gdyż wymaga od nas przygotowania 
wszystkich części ciała niezbędnych podczas 

interwencji bramkarza. Ważne jest by rozciąganie 
przebiegało w możliwie jak najbardziej aktywnej formie 

gdyż zbyt statyczne rozciąganie może obniżyć 
sprawność organizmu o nawet 20%. Wybór ćwiczeń 

jest tu dość duży i pozwala na modyfikowanie ćwiczeń 
formie statycznej do formy bardziej aktywnej. Są to na 

przykład ćwiczenia w kroku dostawnym podczas 
których „głębokimi” wymachami rozciągamy 

przywodziciele, ćwiczenia łączone w marszu podczas 
których pracują mięśnie czterogłowe i dwugłowe, 

różnego rodzaju skrętoskłony, kołyski, przysiady itp.



„AKTYWNE” ROZCIĄGANIE



4. ROZGRZEWKA 

SPECJALISTYCZNA

• Trwa około 15 minut. Jest to najdłuższa 
część rozgrzewki której celem jest 
bezpośrednie przygotowanie do 

interwencji meczowych. W tej części 
można dokonać podziału na 2 elementy:

• - wprowadzenie do sytuacji zbliżonych 
do meczowych 

• - ćwiczenie sytuacji zbliżonych do 
meczowych. 



4.1. ROZGRZEWKA 

SPECJALISTYCZNA

• W pierwszej części zaczynamy od 

uderzeń piłki z powietrza od trenera i 

drugiego bramkarza, którzy ustawieni są 

pod kątem około 90 stopni do bramkarza 

ustawionego w bramce. Bramkarza łapie 

strzał oddaje piłkę i łapie drugie uderzenie. 

Ćwiczenie wykonujemy około 10 razy na 

każdą stronę. 



4.2. ROZGRZEWKA 

SPECJALISTYCZNA

• W kolejnym ćwiczeniu drugi bramkarz i 

trener  ustawiają się na 6-7 metrze na 

wysokości słupków bramki. Bramkarz łapie 

półgórną piłkę z upadkiem rzuconą ręką 

przez trenera i drugiego bramkarza po 3 

razy na stronę. 



Piłka półgórna



4.2. ROZGRZEWKA 

SPECJALISTYCZNA

• Kolejne ćwiczenia wykonuje się z tej 

samej pozycji wyjściowej i tą samą liczbą 

powtórzeń . Jako drugie uderzamy piłkę 

przy słupku po ziemi( tak by umożliwić 

bramkarzowi interwencję). 



Uderzenia po ziemi



4.2. ROZGRZEWKA 

SPECJALISTYCZNA

• Kolejne ćwiczenia wykonuje się z tej 

samej pozycji wyjściowej i tą samą liczbą 

powtórzeń . Tym razem wykonujemy 

uderzenie piłki w kozioł. 



4.2. ROZGRZEWKA 

SPECJALISTYCZNA

• Na koniec części pierwszej wyrzucamy 

piłkę do góry w okolice 2-3 metra przy 

słupkach. Bramkarz ma złapać piłkę w 

powietrzu( przy uwzględnieniu sygnalizacji 

słownej).



Wyskok i chwyt piłki z sygnalizacją 

słowną



4.3. ROZGRZEWKA 

SPECJALISTYCZNA

• W kolejnej części potrzebne nam będzie 6 

piłek. Pozycja wyjściowa : bramkarz w 

bramce 3 piłki ustawione na wysokości 11-

12 metra z jednej strony i 3 piłki z drugiej. 

Bramkarz wykonuje po kolei trzy 

interwencje na jedną stronę z powrotem 

do środka bramki. Po czym przechodzi do 

obrony uderzeń z drugiej strony. 



4.3. ROZGRZEWKA 

SPECJALISTYCZNA

• W pierwszym ćwiczeniu uderzamy piłkę 

półgórną. Po interwencji szybki powrót do 

środka bramki i od razu start do kolejnej. 



Piłka półgórna 



4.3. ROZGRZEWKA 

SPECJALISTYCZNA

• Drugą serię wykonujemy według tego 

samego schematu tylko piłkę uderzamy po 

ziemi.



Piłka dolna



4.4. ROZGRZEWKA 

SPECJALISTYCZNA

• W kolejnym ćwiczeniu trener ustawia się z 

piłkami na 16-18 metrze. Bramkarz 

interweniuje do 7-8 piłek uderzonych w 

kozioł. 



Uderzenia piłki w kozioł



4.5. ROZGRZEWKA 

SPECJALISTYCZNA

• Następne ćwiczenie uzależnione jest od 

rozgrzewki z zespołem. Dośrodkowania z 

wznowieniem gry( nogą, ręką, z powietrza, 

z ziemi). Trener uderza po około5-6 

„dobrych” piłek. Bramkarz ma za zadanie 

złapać dośrodkowanie z ominięciem 

przeszkody( partnera zasłaniającego piłkę) 

po czym wznowić grę wybranym przez 

siebie sposobem.



Dośrodkowania z wznowieniem gry



5. ROZGRZEWKA ZESPOŁOWA.

• Trwa około 8-10 minut. W tej części rozgrzewki 
jest bardzo szerokie spectrum zadań. W 

zależności od upodobań techniczno-taktycznych 
trenera możemy się spotkać z różnymi 

zestawami ćwiczeń. Podstawą są jednak 
uderzenia do bramki oraz wrzutki zakończone 

uderzeniem. W przypadku zbyt dużej 
częstotliwości uderzeń lub wrzutek do bramki 
wchodzi drugi bramkarz. Ze względu na swoje 

gabaryty bramkarz opuszcza rozgrzewkę 
około 1-2 minuty przez zejściem do szatni 

całego zespołu. 



OWOCNEJ 
PRACY



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

KAMIL MICHNIEWICZ

TRENER BRAMKARZY 

KONTAKT: TELEFON 513 321 851

e-mail: k._michniewicz@wp.pl


