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                   www.pilkanoznadladzieci.pl 
 
 

GRUPA:  MIEJSCE:   

CEL TECHNICZNY: Uderzenia CZAS ZAJĘĆ:  75 minut 

CEL MOTORYCZNY: Orientacja przestrzenna LICZBA ĆWICZĄCYCH:   

CEL MENTALNY/WYCHOWAWCZY: Zaangażowanie DATA:   
 

PRZEBIEG  ILUSTRACJE POMOCNICZE 
   

WPROWADZENIE I ROZGRZEWKA     15 MIN  Numerowanka 

 
 
Burzenie wieży 

 
 
Omijanie pachołków ze strzałami 

 
 
Gra 1x1 z obiegnięciem bramek 

 

- Swobodna zabawa z piłkami przed treningiem (wyszumienie). 
- Zbiórka, przywitanie i przypomnienie najważniejszych zasad. 
- Berek „kamień”   ZALECENIA: ___________________________________________ 
Berek jest stały, złapana osoba zwija się w kłębek na ziemi, aby ją uratować inny 
zawodnik musi przejść rozkrokiem nad tak utworzonym „kamieniem”. Po przejściu 
dotyka zwiniętego zawodnika w plecy i dopiero dalej uciekają. 

- Numerowanka   ZALECENIA: ____________________________________________ 
Dzieci biegają swobodnie na wyznaczonym polu. Na sygnał trenera (wywołanie cyfry) 
wszyscy ustawiają się w zespoły o wywołanej liczebności. Gdy trener powie „dwa” 
ustawiamy się w parach, „pięć” w zespoły pięcioosobowe itp. Przy komendzie „jeden” 
dzieci muszą po prostu się zatrzymać i stanąć na baczność. Na koniec zabawy trener 
mówi np. „dwanaście”. Dzięki temu wszyscy znajdują się w jednym miejscu i można 
przejść do następnego zadania. 

- Przeciąganie przez linię  ZALECENIA: ___________________________________ 
Dzieci dobierają się w pary. Ustawiają się przy jednej linii, twarzami do siebie, podają 
sobie prawe dłonie. Ich zadaniem jest przeciągnięcie kolegi na swoją stronę. Za każde 
przeciągnięcie zdobywają jeden punkt, po czym wracają do linii i powtarzają zadanie. 
 

 

  
ZABAWY Z PIŁKĄ     20 MIN  

- Burzenie wieży   ZALECENIA: ____________________________________________ 
2-3 zawodników bez piłek. Pozostali prowadzą piłki w dowolny sposób i próbują 
przewrócić jak najwięcej pachołków, uderzając je piłkami. Strzelamy tylko po ziemi          
i liczymy na głos zdobyte punkty. Zawodnicy bez piłek jak najszybciej ustawiają 
przewrócone pachołki (nie mogą oni przeszkadzać w ich zbijaniu, ani ich osłaniać).             
Co kilkadziesiąt sekund trener zmienia zawodników bez piłek i pyta pozostałe dzieci  
ile pachołków udało im się zbić. 

- Omijanie pachołków ze strzałami   ZALECENIA:: _______________________ 
Na liniach końcowych boiska ustaw po 1 bramce, na liniach bocznych po 2-3 bramki. 
Rozstaw pachołki wewnątrz pola. Dzieci prowadzą piłki po wyznaczonym polu zabawy. 
Ich zadaniem jest ominąć jeden pachołek we wskazany przez trenera sposób i oddać 
strzał na jedną z bramek. Wykonują zadanie ponownie, aż do sygnału trenera. Sposoby 
omijania pachołków: 1. Prowadzenie prawą nogą dookoła pachołka 360 stopni.                
2. Prowadzenie lewą nogą dookoła pachołka 360 stopni. 3. Wykonanie 10 przeskoków 
podeszwami na piłce. 4. Wykonanie dowolnego zwodu, by minąć pachołek.  
 

 

  
GRY     30 MIN  

- Gra 1x1 z obiegnięciem bramek   ZALECENIA: __________________________ 
Zawodnicy podzieleni na dwa rzędy ustawiają się na bocznej linii wyznaczonego pola 
gry. Dzieci ruszają na sygnał trenera i obiegają swoje bramki. Trener podaje piłkę          
do szybszego zawodnika i rozpoczyna się gra 1 x 1. Zadaniem dzieci jest jak najszybsze 
zdobycie bramki. Wygrywa drużyna, która zdobędzie więcej punktów. 

- Gra 3x3   ZALECENIA: ____________________________________________________ 
Wszyscy grają jednocześnie na 2-3 równoległych boiskach. 
 

 

  
ZAKOŃCZENIE        5 MIN  

- Baloniku nasz malutki… 
Wszyscy łapiemy się za ręce i ustawiamy w jak najmniejszym kole, a właściwie jak 

najbliżej siebie. Wypowiadając wierszyk powoli idziemy do tyłu powiększając koło, aż 

do granic możliwości. Wierszyk: „Baloniku nasz malutki, rośnij duży, okrąglutki. Balon 

rośnie, że aż strach. Przebrał miarę no i trach!”. Na koniec, po słowie „trach!”, wszyscy 

puszczają uściski i przewracają się na ziemię. Powtarzamy przynajmniej 2-3 razy. 

- Okrzyk, przybijamy piątki, pożegnanie 

 

 


