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CEL TECHNICZNY: Podanie i przyjęcie piłki GRUPA:   

CEL MOTORYCZNY: Czas reakcji (szybkość) CZAS ZAJĘĆ:  75 minut 

CEL MENTALNY/WYCHOWAWCZY: Dyscyplina LICZBA ĆWICZĄCYCH:   

ZALECENIA:  DATA:   
 

PRZEBIEG  ILUSTRACJE POMOCNICZE 
   

WPROWADZENIE 3 MIN   
Uwaga, idzie trener! (z piłkami) 

 
 
 
Dziadek 4x1 z bramkami 

 
 
 
Gra 1 x 1  - przeciwnikiem z boku 

 

- Swobodna zabawa z piłkami (wyszumienie). 
- Zbiórka,  przypomnienie zasad, temat zajęć (pogadanka). 
 

 

ROZGRZEWKA 12 MIN  

- Berek „piłka ratuje”   

Berek jest stały (1-2 berków), złapana przez berka osoba staje w miejscu, z rękoma 
przed sobą, gotowymi złapać rzuconą piłkę. 3-4 osoby z piłkami (nie można ich łapać) są 
wybawicielami, aby uratować zawodnika wybawiciel musi podać piłkę do złapanego, 
który woła go mówiąc głośno „jestem”. Wtedy uratowana osoba staje się nowym 
wybawicielem i szuka osób, które może uratować.  

- Uwaga, idzie trener! (z piłkami) 
Dzieci prowadzą piłki w dowolny sposób i reagują na komendy trenera. Skradamy się – 
dzieci prowadzą piłki powoli i po cichu; Uwaga – dzieci zatrzymują piłki i stoją 
nieruchomo; Uciekamy – wszyscy prowadzą piłki najszybciej, jak potrafią, trener może 
też lekko przeszkadzać dzieciom; Padnij – dzieci zatrzymują piłkę i kładą się na brzuchu. 

- Części ciała i piłka  
Każdy ma piłkę i ćwiczy sam. Piłka leży na ziemi przed dzieckiem, trener wywołuje części 

ciała, które dzieci muszą dotknąć ręką. Gdy padnie hasło „piłka” dzieci jak najszybciej 

podnoszą piłkę do góry. Kto będzie pierwszy? 
 

 

PODANIE I PRZYJĘCIE PIŁKI     18 MIN  

- Dziadek 4x1 z bramkami 
Ustawienie zawodników jak na ilustracji pomocniczej. 4 atakujących i 1 broniący. 
Zadaniem atakujących jest utrzymać się przy piłce poprzez podania, muszą przyjmować 
piłkę (gra na minimum 2 kontakty). Atakujący mogą przemieszczać się wewnątrz pola 
gry. Zadaniem broniącego jest odebrać piłkę i strzelić na jedną z czterech bramek. 
Trener zmienia zawodnika broniącego po 2-3 minutach. 
 

 

GRA 1 x 1     16 MIN  

- Gra 1x1 – na 4 bramki z przeciwnikiem z boku 
Ustawienie zawodników jak na ilustracji pomocniczej. Strefa strzału 3 metry od linii 
końcowej. Zawodnicy ruszają w momencie, gdy trener uderza piłkę. Trener podaje piłkę 
na wolne pole do jednego z zawodników, który staje się atakującym. Atakujący ma 
zdobyć bramkę po wejściu w strefę strzału, a broniący odebrać piłkę i strzelić na jedną           
z dwóch przeciwległych bramek. Po akcji zawodnicy wracają do swoich rzędów i 
odstawiają piłkę obok trenera. Trener zamienia zawodników miejscami po 7-8 minutach. 
 

 

GRA  22 MIN  

- Gra 3x3 – swobodna gra 

Wszyscy grają jednocześnie na 2-3 równoległych boiskach. 
 

 

ZAKOŃCZENIE        4 MIN  

- Fala meksykańska 
Dzieci razem z trenerem siedzą skrzyżnie w kole i trzymają się za ręce. Trener daje 

impuls do puszczenia „fali meksykańskiej” (na siedząco, unosimy tylko ręce) w prawą 

stronę. „Fala” wykonuje 3-4 okrążenia. Zadanie powtarzamy w lewą stronę, też  

3-4 okrążenia. 

- Okrzyk, przybijamy piątki, pożegnanie 
 

 

   

UWAGI I NOTATKI 

 

 


