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Nauczanie i doskonalenie

uderzenia i przyjęcia piłki w formie podań

w szkoleniu dzieci i młodzieży

W dzisiejszych czasach gra w piłkę nożną na wysokim poziomie sportowym wymaga
od zawodników odpowiedniego przygotowania motorycznego, mentalnego, taktycznego
oraz technicznego. Każda z wyżej wymienionych cech ma ogromne znaczenie podczas gry.
To dzięki odpowiedniemu przygotowaniu zawodnika czy zespołu możemy rywalizować
z najlepszymi. Wiadomo, że każdy z tych elementów jest ze sobą spójny.

W

mojej ocenie największy nacisk w szkoleniu i rozwoju
dzieci powinniśmy kłaść na przygotowanie techniczne zawodnika. Tylko odpowiedni poziom umiejętności technicznych pozwoli naszemu zawodnikowi na podejmowanie
odpowiednich działań na boisku zarówno prawą, jak i lewą nogą,
odpowiedniego ustawienia względem piłki i przeciwnika oraz wybór
odpowiednich rozwiązań zastosowanych w stosunku do zmiany sytuacji, jakie zachodzą podczas gry na boisku. Przygotowanie techniczne jest bardzo trudno nadrobić w późniejszych etapach rozwoju
młodego zawodnika.
Mówiąc „technika”, w pierwszej chwili myślimy drybling, zwody,
gra 1 × 1, precyzyjny strzał, a dopiero później podanie czy przyjęcie
piłki. I właśnie te dwie ostatnie składowe techniki, dla mnie jako
trenera, są zarazem najtrudniejszymi i najważniejszymi elementami techniki specjalnej do opanowania przez młodego adepta piłki
nożnej. Odpowiedni poziom przyjęcia i podania piłki lub jego brak
ma ogromny wpływ na sposób wykonywania ćwiczeń taktycznych
oraz na jakość gry naszego zespołu czy zawodnika. Dzięki odpowiedniemu przyjęciu i podaniu piłki możemy poprawić i przyspieszyć
płynność gry drużyny w ataku pozycyjnym, ataku szybkim czy w grze
kombinacyjnej z zadowalającym nas skutkiem.
Podanie i przyjęcie piłki jest podstawową umiejętnością, ale
kiedy zaczynamy wymagać od dzieci odpowiedniej kontroli piłki,
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czucia piłki, precyzji i siły uderzenia oraz szybkości, okazuje
się, że nie jest to wcale takie łatwe. Podczas doboru metod
i form treningowych trener powinien pamiętać o kompleksowym rozwoju swojego zawodnika. Dlatego w ćwiczeniach nauczających czy doskonalących podania i przyjęcia kierunkowe
piłki powinien dodatkowo rozwijać takich cechy, jak: koordynacyjne zdolności motoryczne (czucie piłki, orientację przestrzenną), kreatywność, komunikację, wyjście na pozycję czy
współpracę zespołową. Wyżej wymienione umiejętności mają
ogromny wpływ na rozwój intelektualny i techniczny naszego
zawodnika oraz na przebieg meczu.
Prezentowane poniżej formy podań realizowane są w planie
treningowym Szkółki Piłki Nożnej Diament. Ćwiczenia te wprowadzane są w grupie wiekowej U8 oraz systematycznie realizowane w kolejnych etapach nauczania dzieci i młodzieży. Mają one
charakter wprowadzający do dalszej części treningu. Od początku treningu wymagają od zawodników odpowiedniego poziomu
koncentracji oraz skupienia uwagi. Nie stosujemy presji czasu
ani rywalizacji zespołowej, skupiamy się na dokładnym wykonaniu ćwiczenia wg zasady wolniej, ale dokładniej. Trener musi
na bieżąco poprawiać i korygować błędy, które dzieci popełniają
w przyjęciu i podaniu piłki oraz wynikające ze złego ustawienia
względem piłki.
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ĆWICZENIE 1

Zawodnicy ustawieni według schematu. Odległość między talerzykami 10–12 m.
Ćwiczenie rozpoczyna zawodnik A, krótkim podaniem do zawodnika B, zawodnik B zmienia stronę, zagrywając piłkę dłuższym podaniem do zawodnika C, zawodnik C natomiast zgrywa
piłkę do wybiegającego zawodnika A, który podaje piłkę w stronę
zawodnika D. Zawodnik D zagrywa piłkę do zawodnika C, ten
do zawodnika B, który podaje do nabiegającego zawodnika D,
a ten gra do zawodnika A. Zmiana miejsc następuje między zawodnikami A i D. Należy pamiętać, aby co kilka minut zmieniać
zawodników B i C.

Liczba zawodników: 8
Sprzęt: piłki, talerzyki
Miejsce: boisko, hala sportowa
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Wariant A: zawodnicy mają 2 kontakty z piłką (wymagamy wtedy
przyjęcia kierunkowego za talerzykiem).
Wariant B: zawodnicy A i C mają 1 kontakt z piłką.
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ĆWICZENIE 3
Liczba zawodników: 8–12
Sprzęt: piłki, talerzyki
Miejsce: boisko, hala sportowa

Zawodnicy ustawieni według schematu w „diamencie”. Odległości
między talerzykami 10–12 m. Zawodnik A z piłką rozpoczyna ćwiczenie, zagrywając ją do boku do zawodnika B, który odgrywa do wybiegającego zawodnika A i następuje podanie piłki po linii prostej do
zawodnika C. Ćwiczący C zagrywa piłkę do zawodnika D ustawionego
po jego prawej stronnie. Zawodnik D podaje do wybiegającego zawodnika C, który ponownie zagrywa po linii prostej do zawodnika A.
Po zagraniu piłki każdy z zawodników wraca na koniec swojego rzędu.

E

Wariant A: zawodnicy mają 2 kontakty z piłką.
Wariant B: zawodnicy mają 1 kontakt z piłką.
Wariant C: ćwiczenie wykonujemy na 2 piłki równocześnie (zaczyna zawodnik A i C).
Wariant D: po zagraniu piłki zmiana miejsc zawodników A z B / C z D.
Wariant E: po zagraniu piłki zawodnik A idzie na miejsce B, B na
C, C na D, D na A.
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ĆWICZENIE 2

B

Liczba zawodników: 6
Sprzęt: piłki, talerzyki
Miejsce: boisko, hala sportowa

C

D

Zawodnicy ustawieni według schematu jak na grafice. Odległość
między talerzykami 10–12 m.
W tym samym czasie ćwiczenie zaczynają zawodnicy A i D
(2 piłki w obiegu). Piłka podawana jest według kolejności A do C
do E do A/ D do F do B do D. Zawodnicy mają za zadanie przyjąć piłkę kierunkowo w stronę zawodnika, do którego będzie piłka
zagrywana za „talerzykiem”. Po podaniu zmiana miejsca za piłką
(zawodnik biegnie na miejsce tego zawodnika, do którego było podanie). Zwracamy uwagę, aby piłki nie zderzyły się i nie wpadły na
przebiegających zawodników.
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ĆWICZENIE 4

Zawodnicy ustawieni według schematu jak na grafice. Odległość między talerzykami 10–12 m. Ćwiczenie rozpoczyna zawodnik A, podając piłkę do zawodnika C, a zawodnik ten zgrywa
piłkę zawodnikowi B, który podaje do zawodnika D. Zawodnik D
zagrywa piłkę do zawodnika F, który zagrywa ją zawodnikowi E,
a ten z kolei zagrywa piłkę do zawodnika A. Zawodnicy przebiegają za piłką. Ćwiczenie wykonujemy na 2 piłki równocześnie
(zaczyna zawodnik A i D).

Liczba zawodników: 4–6
Sprzęt: piłki, talerzyki
Miejsce: boisko, hala sportowa

Wariant A: zawodnicy rozgrywają piłkę na 2 kontakty.
Wariant B: zawodnicy A i D mają 2 kontakty z piłką (przyjęcie
kierunkowe za talerzykiem) zawodnicy B, C, E i F grają na 1 kontakt.
Wariant C: zawodnicy po podaniu przebiegają: A na miejsce B, B
na C, C na D, D na E, E na F, F na A.
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ĆWICZENIE 6

B

Liczba zawodników: 6–12
Sprzęt: piłki, talerzyki
Miejsce: boisko, hala sportowa

Zawodnicy ustawieni według schematu jak na grafice. Odległość
między talerzykami 10–12 m.
Zawodnik A podaje piłkę do zawodnika B, ten odgrywa piłkę A,
który podaje do zawodnika C. Zawodnik C zagrywa piłkę do zawodnika B, a ten podaje do zawodnika D. Ćwiczący D zagrywa piłkę do
zawodnika C, który podaje do zawodnika A, zawodnik A odgrywa
piłkę do zawodnika D, który gra do zawodnika B. Zawodnicy po podaniu pozostają na swoich miejscach.
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Wariant A: zawodnicy mają 2 kontakty z piłką.
Wariant B: zawodnicy wykonują ćwiczenie na 1 kontakt z piłką.
Wariant C: po zagraniu piłki zmiana miejsc zawodników A z B, B
z C, C z D, D z A (przy tym wariancie musi być po 2 zawodników na
pozycji A i C).
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ĆWICZENIE 5
Liczba zawodników: 8–12
Sprzęt: piłki, talerzyki
Miejsce: boisko, hala sportowa

E

Zawodnicy ustawieni według schematu jak na grafice. Odległość między talerzykami 10–12 m. Ćwiczenie zaczyna zawodnik B, podając piłkę do zawodnika A, który zagrywa ją do
zawodnika C. Zawodnik C wycofuje piłkę do wychodzącego zawodnika B, a ten z kolei gra do zawodnika D, który podaje do
zawodnika C, ten do zawodnika E, a zawodnik E do zawodnika
D, zawodnik D do zawodnika F, zawodnik F wycofuje piłkę do
zawodnika E, zawodnik E do zawodnika A, zawodnik A do zawodnika F, zawodnik F zagrywa do zawodnika B. Zawodnicy po
zagraniu piłki pozostają na swoich miejscach.
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Wariant A: zawodnicy mają 2 kontakty z piłką.
Wariant B: zawodnicy mają 1 kontakt z piłką.
Wariant C: ćwiczenie wykonujemy na 2 piłki równocześnie (zaczyna zawodnik A i D, musi być min. 2 zawodników na pozycji A i D).
Wariant D: po zagraniu piłki zmiana miejsca za piłką: A na B, B na
C, C na D, D na E, E na F, F na A.
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W razie dodatkowych pytan prosimy o e-mail: prenumerata@asystent-trenera.pl
Reklama

ĆWICZENIE 7

Wariant D: po zagraniu piłki zmiana miejsc zawodników A z B /
C z D.

Liczba zawodników: 6–8
Sprzęt: piłki, talerzyki
Miejsce: boisko, hala sportowa

PODCZAS WYKONYWANIA ĆWICZEŃ
ZWRACAMY UWAGĘ NA:
1. Komunikację między zawodnikami. Zawodnik, który ma otrzymać piłkę, wymawia słowo „graj”. Zawodnik zagrywający piłkę
wymawia słowo „czas” (jeżeli ćwiczenie wykonujemy na 2 kontakty) lub „plecy” (zawodnicy wykonują ćwiczenie na 1 kontakt).
2. Wyjście po piłkę ze zwodem od piłki w celu uwolnienia się od
przeciwnika.
3. Przed przyjęciem piłki każdy z zawodników ma za zadanie
spojrzeć za siebie.
4. Piłka zagrywana na wychodzącego zawodnika na pozycję powinna być zagrywana po skosie w przód.
5. Zawodnik, który w danym momencie oczekuje na podanie,
musi być cały czas w ruchu.
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„Musimy pamiętać, że szkolenie dzieci nie może być szybkie, nie
od razu nauczymy ich wszystkiego.
Musimy być cierpliwi. Ważne, by uczyć i powtarzać. Na początku
umiejętności młodego gracza nie są duże, ale gdy będziemy odpowiednio długo powtarzać podstawowe elementy techniczne, to
zawodnicy będą je wykonywać coraz lepiej i będą ich używać w grze
właściwej pod presją przeciwnika.

Zawodnicy ustawieni według schematu jak na grafice. Odległość
między talerzykami 10–12 m. Ćwiczenie rozpoczynają równocześnie
zawodnicy A i C (ćwiczenie wykonujemy na 2 piłki). Zawodnik A zagrywa do zawodnika B, natomiast zawodnik C zagrywa do zawodnika D. Po zagraniu zawodnik A i C biegną po linii prostej, gdzie otrzymują podanie – zawodnik A od zawodnika D, natomiast zawodnik C
od zawodnika B. Miejscami zmieniają się zawodnicy A i C. Co kilka
minut należy pamiętać o zmianie zawodników B i D.

ata cierpliwości i poświęceń w swojej pracy, tyPamiętaj! Lsiące
kopnięć piłki oraz naturalne zdolności zawodnika pozwolą Ci wychować dobrego gracza”.

Źródło: wystąpienie „Kiedy technika zawodzi...” A. Sasimowicza
podczas konferencji dnia 28.04.2006 r.

Wariant A: zawodnicy B i D mają 2 kontakty z piłką.
Wariant B: zawodnicy A i C mają 1 kontakt z piłką.
Wariant C: ćwiczenie wykonujemy na 2 piłki równocześnie (zaczyna zawodnik A i C).
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