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Nasze motto dotyczące planowanie pracy szkoleniowej

Każdy szanujący się klub powinien posiadać 
określoną wizję i filozofię, cele i strategię, oraz 
metodologię treningu, które przy uwzględnieniu m.in. 
poziomu zaawansowania zawodników, dostępnej 
bazy szkoleniowej i możliwości organizacyjnych, 
determinują sposób planowania procesu szkolenia.
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PROGRAM SZKOLENIA

To fundament szkolenia, na bazie którego tworzy się bardziej szczegółowe dokumenty dotyczące planowania 

Program Szkolenia 
 
dokument zawierający zbiór 
informacji szkoleniowych 
dotyczących modelu 
treningu oraz gry zgodnych 
z etapizacją procesu 
szkolenia, przygotowywane 
dla wszystkich kategorii 
wiekowych objętych 
programem Certyfikacji, który 
stanowić będzie podstawę 
do tworzenia szczegółowego 
planu treningowego. 
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AUTORSKI PROGRAM SZKOLENIA 
SZKÓŁKI PIŁKARSKIEJ
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PROGRAM SZKOLENIA

Zawiera wymagane obszary 
struktury rzeczowej treningu, 
które wskazują wartości do 
realizacji z drużyną w treningu

a. Nauczanie techniki i działań 
indywidualnych: 
prowadzenie piłki, 
zwody/drybling, podania 
i przyjęcia piłki, strzały, 
wybiegnięcie na pozycję, 
odbiór piłki, krycie 1 × 1. 

b. Nauczanie działań 
grupowych: 
gra po trójkącie, wsparcie 
zawodnika z piłką, 
krycie zawodników bez 
piłki, podwajanie. 

c. Nauczanie działań 
zespołowych: 
geometria ataku, 
szerokość i głębia ataku.

a. Podstawowe informacje 
- dotyczące modelu gry 
w piłce 7-osobowej. 

b. Podstawowe informacje – 
zachowanie się w trakcie 
posiadania piłki, straty, 
odbioru i bronienia. 

c. Podstawowe informacje 
– wpływ właściwego 
odżywiania na skuteczność 
działań w treningu i meczu. 

d. Podstawowe informacje 
– nawadnianie. 

e. Podstawowe informacje 
– odżywianie sportowca.

a. Kształtowanie wzorców 
ruchowych, szczególnie: 
stabilizacja tułowia, 
rozciąganie statyczne 
i dynamiczne.

b. Kształtowanie 
koordynacyjnych zdolności 
motorycznych, szczególnie: 
zdolność dostosowania, 
zdolność równowagi, 
różnicowania ruchów, 
zdolność rytmizacji, 
zdolność szybkiej reakcji, 
zdolność orientacji 
przestrzennej. 

c. Kształtowanie siły: 
ćwiczenia z oporem 
własnego ciała, 
plyometryka. 

d. Kształtowanie szybkości: 
wyścigi, zwinność, 
w połączeniu 
z innymi elementami 
koordynacyjnymi, technika 
startu i hamowania. 

e. Kształtowanie 
wytrzymałości: 
gry i zabawy bieżne, małe 
gry i gry pomocnicze. 

f. Sporty uzupełniające: 
sporty walki (judo, karate), 
gimnastyka, akrobatyka, 
pływanie, aktywne 
spędzanie czasu wolnego.

a. Kształtowanie motywacji

b. Budowanie świadomości

c. Kształtowanie 
samodzielności

d. Rozwijanie umiejętności 
psychospołecznych

Obszar techniczno-taktyczny 
 
WYMAGANY NA WSZYSTKICH  
POZIOMACH CERTYFIKATU PZPN

Obszar teoretyczny 
 
WYMAGANY TYLKO NA POZIOMIE ZŁOTEGO 
CERTYFIKATU PZPN  
(WYTYCZNA DOTYCZY PLANOWANIA 
NA SEZON 2020/2021)

Obszar motoryczny 
 
WYMAGANY NA WSZYSTKICH 
POZIOMACH CERTYFIKATU PZPN

Obszar mentalny 
 
WYMAGANY NA WSZYSTKICH 
POZIOMACH CERTYFIKATU PZPN 
(WYTYCZNA DOTYCZY PLANOWANIA 
NA SEZON 2020/2021)

SKRZAT (JUNIOR G) DO 7 LAT

ORLIK (JUNIOR E) 
10 - 11 LAT

ORLIK (JUNIOR E) 10 - 11 LAT

MŁODZIK (JUNIOR D) 12 - 13 LAT
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Program Szkolenia 
 
zawiera ogólne wytyczne 
szkoleniowe dla każdej 
kategorii wiekowej w zakresie 
struktury rzeczowej treningu 
z podziałem na dwa półroczne 
makrocykle szkoleniowe 
zgodnie z wytycznymi 
dla określonego poziomu 
certyfikatu. Powyżej 
przedstawiono ogólne 
przykładowe wytyczne 
szkoleniowe dla kategorii Orlik 
E na podstawie Programu 
szkolenia PZPN w oparciu 
o program szkolenia AMO.
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PROGRAM SZKOLENIA

Zawiera stworzone dla każdej prowadzonej 
kategorii dwa półroczne makrocykle 
z ogólnym podziałem obszarów

Program Szkolenia 
 
zawiera ogólne wytyczne szkoleniowe 
dla każdej kategorii wiekowej 
w zakresie struktury rzeczowej 
treningu z podziałem na dwa półroczne 
makrocykle szkoleniowe ( ujęte 
szczegółowo w czasie – pierwszy 
makrocykl w okresie lipiec – grudzień, 
drugi makrocykl w okresie styczeń – 
czerwiec aktualnego sezonu) zgodnie 
z wytycznymi dla określonego poziomu 
certyfikatu. Poniżej przedstawiono 
ogólne przykładowe wytyczne 
szkoleniowe ujęte szczegółowo 
w czasie dla kategorii Orlik E na 
podstawie Programu szkolenia PZPN.
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Półroczny makrocykl szkoleniowy (lipiec – grudzień) drużyny Orlik E1 w sezonie 2020/2021

Miesiąc Numer 
mezocyklu

Numer 
 

Data mikrocyklu

Obszar techniczno-
taktyczny 
Wymagany na 
wszystkich  poziomach 
Certyfikatu PZPN

Obszar motoryczny
Wymagany na 
wszystkich poziomach 
Certyfikatu PZPN

Obszar mentalny
Wymagany na 
wszystkich poziomach 
Certyfikatu PZPN

Obszar teoretyczny
Wymagany tylko na 
poziomie Złotego 
Certyfikatu PZPN

Lipiec Przerwa wakacyjna

Sierpień

I
I

3 - 9.08.2020
Gra 1x1 Obszar 

motoryczny Obszar mentalny Obszar 
teoretyczny

I
II
 

10 - 16.08.2020

Podanie, 
przyjecie strzały

Obszar 
motoryczny Obszar mentalny Obszar 

teoretyczny

I
III
 

17 - 23.08.2020

Obóz sportowy
Np. Podania i 

przyęcia w grach

Obóz sportowy
Obszar 

motoryczny

Obóz sportowy
Obszar mentalny

Obóz sportowy
Obszar 

teoretyczny

I
IV
 

24 - 30.08.2020

Rozwijanie 
inteligencji 
piłkarskiej

Obszar 
motoryczny Obszar mentalny Obszar 

teoretyczny

Wrzesień

Mezocykl nr X
Mikrocykl nr X

1.08 - 6.09.2020
Gra 1x1 Obszar 

motoryczny Obszar mentalny Obszar 
teoretyczny

II
II

7 - 13.09.2020

Podanie, 
przyjecie strzały

Obszar 
motoryczny Obszar mentalny Obszar 

teoretyczny
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HARMONOGRAM TRENINGOWY I PLAN 
TRENINGOWY (MEZOCYKL MIESIĘCZNY)

Organizacja harmonogramu treningowego i na jego bazie 
tworzenie realnego szczegółowego planu treningowego

Harmonogram treningowy 
 
terminarz zajęć treningowych, sporządzany dla każdej Drużyny, wprowadzony 
do Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską, zawierający informacje na temat 
Drużyny, daty i czasu treningu, miejsca treningu oraz nazwy treningu (ogólnego 
celu zajęć), uwzględniający określoną w Programie Szkoleniowym liczbę jednostek 
treningowych w mikrocyklu dla danej kategorii wiekowej Drużyny. Mikrocykl 
tygodniowy to czasokres pracy szkoleniowej od poniedziałku do niedzieli.

Plan treningowy 
 
dokument zawierający szczegółowe treści programowe w mezocyklu miesięcznym 
zgodne z ogólnymi wytycznymi zawartymi w Programie szkoleniowym Szkółki Piłkarskiej, 
przygotowany dla każdej kategorii wiekowej, w której Szkółka Piłkarska posiada Drużyny, 
uwzględniający wytyczne w poszczególnych obszarach treningowych (zgodnie z poziomem 
Certyfikacji danej Szkółki Piłkarskiej). Za mezocykl miesięczny będziemy uważać czasokres 
pracy szkoleniowej obejmującej 4 następujące po sobie mikrocykle tygodniowe.
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M
ezocykl nr x (okres 4 tygodni)

Kalendarz treningowy drużyny: ORLIK E1

Wrzesień 2020

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

31 1 2 3 4 5 6

7
18.00 ORLIK E1

8 9
18.00 ORLIK E1

10 11
18.00 ORLIK E1

12
18.00 ORLIK E1

13

14
18.00 ORLIK E1

15 16
18.00 ORLIK E1

17 18
18.00 ORLIK E1

19
18.00 ORLIK E1

20

21
18.00 ORLIK E1

22 23
18.00 ORLIK E1

24 25
18.00 ORLIK E1

26
18.00 ORLIK E1

27

28
18.00 ORLIK E1

29 30
18.00 ORLIK E1

1 2
18.00 ORLIK E1

3
18.00 ORLIK E1

4

Klub: ORŁY Drużyna / Kategoria: ORLIK E1 Mezocykl nr X Data Mikrocyklu: 31-6.09.2020

Mikrocykl nr X

18.00 ORLIK E1 Wtorek 18.00 ORLIK E1 Czwartek 18.00 ORLIK E1 18.00 ORLIK E1 Niedziela

Obszar techniczno-
taktyczny

Obszar motoryczny

Oszar mentalny

Obszar teoretyczny 
Złoty Certyfikat

Klub: ORŁY Drużyna / Kategoria: ORLIK E1 Mezocykl nr II Data Mikrocyklu: 7-13.09.2020

Mikrocykl nr II

18.00 ORLIK E1 Wtorek 18.00 ORLIK E1 Czwartek 18.00 ORLIK E1 18.00 ORLIK E1 Niedziela

Obszar techniczno-
taktyczny

Obszar motoryczny

Oszar mentalny

Obszar teoretyczny 
Złoty Certyfikat

Klub: ORŁY Drużyna / Kategoria: ORLIK E1 Mezocykl nr II Data Mikrocyklu: 14-20.09.2020

Mikrocykl nr III

18.00 ORLIK E1 Wtorek 18.00 ORLIK E1 Czwartek 18.00 ORLIK E1 18.00 ORLIK E1 Niedziela

Obszar techniczno-
taktyczny

Obszar motoryczny

Oszar mentalny

Obszar teoretyczny 
Złoty Certyfikat

Klub: ORŁY Drużyna / Kategoria: ORLIK E1 Mezocykl nr II Data Mikrocyklu: 21-27.09.2020

Mikrocykl nr IV

18.00 ORLIK E1 Wtorek 18.00 ORLIK E1 Czwartek 18.00 ORLIK E1 18.00 ORLIK E1 Niedziela

Obszar techniczno-
taktyczny

Obszar motoryczny

Oszar mentalny

Obszar teoretyczny 
Złoty Certyfikat
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MIKROCYKL TRENINGOWY

Na podstawie szczegółowego planu treningowego (mezocyklu miesięcznego) planowanie mikrocyklu treningowego
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Klub: ORŁY Drużyna / Kategoria: ORLIK E1 Mezocykl nr X Data Mikrocyklu: 31.08-06.09.2020

Mikrocykl nr X

18:00 Orlik E1 Wtorek 18:00 Orlik E1 Czwartek 18:00 Orlik E1 13:00 Orlik E1 Niedziela

Obszar techniczno-taktyczny

GRA 1X1 , ODBIÓR
Gra 1 × 1 z  przeciwnikiem z tyłu 
Ustawienie względem przeciw-
nika. Odbiór piłki (doskok i usta-
wienie się względem przeciwnika 
z piłką)

GRA 1X1 , ODBIÓR
Gra 1 × 1 z przeciwnikiem z boku 
Ochrona piłki (noga dalsza od 
przeciwnika) Odbiór piłki (doskok 
i ustawienie się względem prze-
ciwnika z piłką)

GRA 1X1 , ODBIÓR
Gra 1 × 1 z przeciwnikiem z przo-
du (przyspieszenie po wykona-
niu zwodu. Odbiór piłki (doskok 
i ustawienie się względem prze-
ciwnika z piłką)

Mecz - ewaluacja mikrocyklu 

Obszar motoryczny Siła Zabawy z mocowaniem KZM Szybkość reakcji Szybkość z koordynacją Mecz - ewaluacja mikrocyklu 

Oszar mentalny
Rozwijanie umiejętności 

psychospołecznych – 
budowanie pewności siebie

Rozwijanie umiejętności 
psychospołecznych – 

budowanie pewności siebie

Rozwijanie umiejętności 
psychospołecznych – 

budowanie pewności siebie

Mecz - ewaluacja mikrocyklu 

Obszar teoretyczny 
Złoty Certyfikat

Kompetencje społeczne  Model gry Model gry Mecz - ewaluacja mikrocyklu 

Obszar techniczno-taktyczny Obszar teoretycznyObszar motoryczny Obszar mentalny

a. Nauczanie techniki i działań indywidualnych: 
prowadzenie piłki, zwody/drybling, podania i przyjęcia piłki, 
strzały, wybiegnięcie na pozycję, odbiór piłki, krycie 1 × 1. 

b. Nauczanie działań grupowych: 
gra po trójkącie, wsparcie zawodnika z piłką, 
krycie zawodników bez piłki, podwajanie. 

c. Nauczanie działań zespołowych: 
geometria ataku, szerokość i głębia ataku.

a. Kształtowanie wzorców ruchowych, szczególnie: 
stabilizacja tułowia, rozciąganie statyczne i dynamiczne.

b. Kształtowanie koordynacyjnych zdolności motorycznych, 
szczególnie: 
zdolność dostosowania, zdolność równowagi, 
różnicowania ruchów, zdolność rytmizacji, zdolność 
szybkiej reakcji, zdolność orientacji przestrzennej. 

c. Kształtowanie siły: 
ćwiczenia z oporem własnego ciała, plyometryka. 

d. Kształtowanie szybkości: 
wyścigi, zwinność, w połączeniu z innymi elementami 
koordynacyjnymi, technika startu i hamowania. 

e. Kształtowanie wytrzymałości: 
gry i zabawy bieżne, małe gry i gry pomocnicze. 

f. Sporty uzupełniające: 
sporty walki (judo, karate), gimnastyka, akrobatyka, 
pływanie, aktywne spędzanie czasu wolnego.

a. Kształtowanie motywacji

b. Budowanie świadomości

c. Kształtowanie samodzielności

d. Rozwijanie umiejętności psychospołecznych

a. Podstawowe informacje - dotyczące 
modelu gry w piłce 7-osobowej. 

b. Podstawowe informacje – zachowanie się w trakcie 
posiadania piłki, straty, odbioru i bronienia. 

c. Podstawowe informacje – wpływ właściwego odżywiania 
na skuteczność działań w treningu i meczu. 

d. Podstawowe informacje – nawadnianie. 

e. Podstawowe informacje – odżywianie sportowca.
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JEDNOSTKA TRENINGOWA

Na podstawie szczegółowego planu treningowego (mezocyklu miesięcznego) planowanie mikrocyklu treningowego
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Konspekt treningowy 
 
dokument określający cel i przebieg  jednostki treningowej pozwalający ułożyć jednostkę treningową zgodnie z 
podziałem metodycznym (część wstępna/główna/końcowa). Konspekt musi być spójny z treścią Planu Treningowego.

Trener: Trener drużyny ORLIK E1 Asystent Asystent trenera drużyny ORLIK E1

Temat: Gra 1x1 z przeciwnikiem z tyłu

Mezocykl nr X   |   Mikrocykl nr X

Obszar
techniczno-
taktyczny 

Indywidialne działania techniczno-taktyczne:
GRA 1x1, ODBIÓR
Gra 1 × 1 z przeciwnikiem z tyłu Ustawienie względem przeciwnika. 
Odbiór piłki (doskok i ustawienie się względem przeciwnika z piłką)

Grupowe działania techniczno-taktyczne:
Doskonalenie

Zespołowe działania techniczno-taktyczne:
Doskonalenie

Obszar motoryczny Siła zabawa z mocowaniem

Obszar mentalny
Kształtowanie motywacji. Rozwijanie 
umiejętności psychospołecznych 
– budowanie pewności siebie

Obszar teoretyczny
 (Złotego Certyfikat) Kompetencje społeczne 

Data: 31.09.2020

Kategoria: Orlik E1 Godzina: 18:00 Miejsce: Boisko Orlik przy SP 17

Przybory: - Czas zajęć: 90 min Nr zajęć: - Liczba zawodników: 16

Przedmiot: Piłki Bramki Oznaczniki Stożki Pachołki Tyczki Drabinki Inne

Ilość 16 4 2 x 8 tak - 16 - -
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ŚRODKI TRENINGOWE

Na podstawie akcentów poszczególnych obszarów jednostki treningowej tworzenie środków treningowych
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Poziom 1 
 
w środku treningowym widoczny jest akcent najważniejszego obszaru w danej 
części jednostki treningowej (zgodny z tematem jednostki treningowej)

GRA 1X1, ODBIÓR
Gra 1 × 1 z przeciwnikiem z tyłu 
Ustawienie względem przeciwnika. 
Odbiór piłki (doskok i ustawienie się 
względem przeciwnika z piłką)

GRA 1X1 , ODBIÓR
Gra 1 × 1 z przeciwnikiem z tyłu 
Ustawienie względem przeciwnika. 
Odbiór piłki (doskok i ustawienie się 
względem przeciwnika z piłką)

Kształtowanie  motywacji. 
Budowanie pewności siebie.

Kompetencje społeczne Siła

Poziom 2 
 
w środku treningowym większość obszarów koreluje z sobą. Najważniejszy 
obszar jest wspierany przez resztę zaplanowanych obszarów.

Poziom 3 
 
w środku treningowym większość obszarów koreluje z sobą, a kolejne środki treningowe 
w organizacji i przekazie merytorycznym treningu wynikają z siebie nawzajem.

CZĘŚĆ W
STĘPN

A 1

CZĘŚĆ W
STĘPN

A 2

CZĘŚĆ GŁÓW
N

A 1

CZĘŚĆ GŁÓW
N

A 2

CZĘŚĆ KO
Ń

COW
A
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ŚRODKI TRENINGOWE

Na podstawie akcentów poszczególnych obszarów jednostki treningowej tworzenie środków treningowych
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CZĘŚĆ WSTĘPNA 1

Sygnały trenera 
Zawodnicy dobrani w pary (jeden z piłką, 
drugi bez piłki) poruszają się w określonej 
przez trenera przestrzeni. Zawodnik z piłką 
wykonuje różne ćwiczenia (zwody, prowadzenie 
w bok itp.). Zadaniem drugiego zawodnika 
jest wykonywanie ćwiczeń wskazanych przez 
trenera, podczas biegu za zawodnikiem 
z piłką. Na sygnał trenera następuje gra 1 × 
1. Zawodnik z piłką stara się ciałem zasłonić 
piłkę. Po odbiorze zawodnik, który odebrał piłkę 
wyprowadza ją za wyznaczona przestrzeń.

Sprawdzenie obecności, podanie tematu zajęć. 5 minut

10 minut

Opis

Pole gry 20m x 20m

CzasGRA 1X1, ODBIÓR
Gra 1 × 1 z przeciwnikiem z tyłu Ustawienie 
względem przeciwnika. Odbiór piłki (doskok i 
ustawienie się względem przeciwnika z piłką).

Siła
Kształtowanie motywacji.
Budowanie pewności siebie. Kompetencje społeczne
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ŚRODKI TRENINGOWE

Na podstawie akcentów poszczególnych obszarów jednostki treningowej tworzenie środków treningowych
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CZĘŚĆ WSTĘPNA 2

Kształtowanie Siły: Zabawy z mocowaniem

Walka Kogutów
Zawodnicy przyjmując pozycję w 
półprzysiadzie starają się w podskokach 
wyprowadzić drugiego zawodnika z równowagi 
uderzając swoimi dłońmi o jego dłonie.
5 powtórzeń/30 sekund pracy/30 
sekund odpoczynku.

Przeciąganie piłki
Zawodnicy przyjmując pozycję w półprzysiadzie 
starają wyrwać piłkę trzymaną przez 
drugiego zawodnika. 5 powtórzeń/30 
sekund pracy/30 sekund odpoczynku.

Ochrona piłki
Zawodnicy w staniu obunóż starają się 
ochronić piłkę przed dotknięciem jej przez 
kolegę z pary. 5 powtórzeń/30 sekund 
pracy/30 sekund odpoczynku.

15 min

Siła
Zabawy z mocowaniem

Kształtowanie motywacji.
Budowanie pewności siebie. Kompetencje społeczne

Opis Czas
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ŚRODKI TRENINGOWE

Na podstawie akcentów poszczególnych obszarów jednostki treningowej tworzenie środków treningowych
ET

AP
5

CZĘŚĆ GŁÓWNA 1

Połowa 1

Gra 1x1 z przeciwnikiem z tyłu
Akcja zaczyna się podaniem od zawodnika C do wybiegającego 
na pozycję zawodnika A ustawionego przy linii końcowej. 
Zawodnik C wybiegający za zawodnikiem A jest obrońcom 
broniącym bramki z bramkarzem. Następuje gra 1x1 zawodnika 
A z C tyłem do przeciwnika. Obrońca po odbiorze oddaje strzał 
do jednej z dwóch bramek ustawionych na liniach bocznych.

Połowa 2

Gra 1x1 z przeciwnikiem z tyłu
Na sygnał trenera zawodnicy A i B po wykonaniu zadania na 
drabinkach wybiegają w stronę bramkarza C. Bramkarz C podaje piłkę 
do zawodnika który znajduje się bliżej bramki. Ten podejmuje grę 1x1, 
starając się jak najszybciej odwrócić z piłką w stronę dwóch małych 
bramek i oddać strzał do jednej z nich strzał. Obrońca, po odbiorze, 
wykonuje strzał do dużej bramki bronionej przez bramkarza C. 

15 min

15 min

Siła
Zabawy z mocowaniem

Siła
Zabawy z mocowaniem

Kształtowanie motywacji.
Budowanie pewności siebie.

Kształtowanie motywacji.
Budowanie pewności siebie.

Kompetencje społeczne

Kompetencje społeczne

Opis

Opis

Czas

Czas

GRA 1X1, ODBIÓR
Gra 1 × 1 z przeciwnikiem z tyłu Ustawienie 
względem przeciwnika. Odbiór piłki (doskok i 
ustawienie się względem przeciwnika z piłką).

GRA 1X1, ODBIÓR
Gra 1 × 1 z przeciwnikiem z tyłu Ustawienie 
względem przeciwnika. Odbiór piłki (doskok i 
ustawienie się względem przeciwnika z piłką).

Planowanie pracy szkoleniowej12



ŚRODKI TRENINGOWE

Na podstawie akcentów poszczególnych obszarów jednostki treningowej tworzenie środków treningowych
ET

AP
5

CZĘŚĆ GŁÓWNA 2

Gra 1 × 1 w czterech kwadratach jedną lub dwoma piłkami
Zadaniem zawodników z piłką jest podać ją do zawodnika ze 
swojej drużyny do dowolnego kwadratu, w którym nie znajduje się 
druga piłka. Zawodnik przyjmujący stara się obrócić w kierunku 
zawodnika ze swojej drużyny, który jest za jego plecami i podać 
mu piłkę. Obrońcy po odbiorze przejmują zadania atakujących.

Gra właściwa 7 × 7
Zadaniem zawodników jest gra 7x7 z uwzględnieniem użycia 
nauczanych umiejętności dotyczących gry 1x1 z przeciwnikiem 
z tyłu podczas gry właściwej dla kategorii Orlik.

15 min

10 min

Siła
Zabawy z mocowaniem

Siła
Zabawy z mocowaniem

Kształtowanie motywacji.
Budowanie pewności siebie.

Kształtowanie motywacji.
Budowanie pewności siebie.

Kompetencje społeczne

Kompetencje społeczne

Opis

Opis

Czas

Czas

GRA 1X1, ODBIÓR
Gra 1 × 1 z przeciwnikiem z tyłu Ustawienie 
względem przeciwnika. Odbiór piłki (doskok i 
ustawienie się względem przeciwnika z piłką).

GRA 1X1, ODBIÓR
Gra 1 × 1 z przeciwnikiem z tyłu Ustawienie 
względem przeciwnika. Odbiór piłki (doskok i 
ustawienie się względem przeciwnika z piłką).
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ŚRODKI TRENINGOWE

Na podstawie akcentów poszczególnych obszarów jednostki treningowej tworzenie środków treningowych
ET

AP
5

CZĘŚĆ KOŃCOWA

Równowaga to podstawa
Zadaniem zawodnika jest stanie na jednej 
nodze i podniesienie leżącego na podłożu 
stożka tak, aby nie podeprzeć się drugą 
nogą, a następnie położenie go na głowie 
(w takiej pozycji należy ustać 5 s). Następnie 
zmiana nogi i powtórzenie ćwiczenia.

Omówienie zajęć

5 min

Uspokojenie organizmu
Siła wzorzec ciągnięcia dla kończyny 
dolnej / KZM zdolność równowagi

Kształtowanie motywacji.
Budowanie pewności siebie.Kompetencje społeczne

Opis Czas
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SZCZEGÓŁOWOŚĆ ŚRODKÓW 
TRENINGOWYCH - COACHING

Efektywny coaching i punkty coachingowe jako podstawa do skutecznego treningu

ET
AP

6
Najważniejsze są szczegóły. Punkty coachingowe 
w poszczególnych obszarach. Przykład.

Gra 1 x 1

Ćwiczenia siłowe

Kształtowanie motywacji. 
Rozwijanie umiejętności 

psychospołecznych – 
budowanie pewności siebie

Kompetencje społeczne

Dążenie do najszybszego obrócenia się z piłką.Kontrola zawodnika broniącego 
poprzez obrót przez ramię. Zwód bez piłki przed przyjęciem.

Zasada poglądowości. Jakość ruchu. Tempo ruchu. Napięte mięśnie brzucha i grzbietu. Stabilna 
postawa. Przydatność w grze 1x1. środki pod względem trudności dostosowane do grupy.

Odpowiednie style i forma coachingu. Wskazanie wartości ćwiczenia w odniesieniu do gry 
mistrzowskiej. Pytania. Akceptacja różnych form odpowiedzi. Wsparcie pozytywne. Zachęcanie 
do prób. Wzmacnianie mocnych stron zawodnika. Korekty i uwagi negatywne indywidualnie.

Kształtowanie zasad funkcjonowania w grupie – Szacunek do wszystkich. 
Kształtowanie wartości (tolerancja, różnorodność) Integracja społeczna.
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SZCZEGÓŁOWOŚĆ ŚRODKÓW 
TRENINGOWYCH - COACHING

Najważniejsze zasady

ET
AP

6
1. Wyznacz punkty (coachingowe) 

ważne dla realizacji i zrozumienia 
celów treningu przez zawodników 
i umieść je na końcu konspektu 
tak, aby była możliwości 
ich przypomnienia.

2. Dbaj o kreatywność i otwartość 
zawodników na zadany problem 
w środku treningowym. Pamiętaj! 
Sytuacja lub problem ma 
wiele możliwych rozwiązań, 
które mogą być trafne.

3. Dbaj o krótki zwięzły przekaz. 
Pamiętaj ! Kluczem do zachowania 
koncentracji jest pobudzenie 
ośrodkowego układu nerwowego. 
Za długa przerwa na rozmowę, 
czy za dużo przerw na „picie” 
wyklucza ten warunek.

4. Dbaj o zainteresowanie tematem. 
Staraj się tak stymulować środkami 
i rozmową, aby zadanie było dla 
zawodników „optymalne”, czyli 
nie za łatwe i nie za trudne.

5. Bezosobowa krytyka nie dociera 
do nikogo, a nieuzasadnione lub 
pozorne uzasadnienie nie buduje 
naszego autorytetu. Staraj się nie 
uogólniać stwierdzeń. Nie wszyscy 
dobrze dany element wykonują 
i nie wszyscy wykonują go źle.

6. Chwal i nagradzaj za wymagane 
przez Ciebie zachowania. Np. „Brawo 
Jasiu dobra gra 1x1 z przeciwnikiem 
z tyłu.” Nagradzaj pokazem na 
końcu środka treningowego przez 
najlepiej ćwiczącego zawodnika.

7. Buduj odporność psychiczną 
Twoich zawodników. Np. 
Scenariusze gier: „Drużyna 
pomarańczowych przegrywa 2 : 0”

8. Słyszeć to zapomnieć, wiedzieć to 
zapamiętać, działać to zrozumieć. 
Daj swoim zawodnikom działać, 
próbować i wyciągać wnioski.

9. Buduj pewność zawodników 
poprzez docenianie ich wysiłku 
włożonego w trening.

10. Dobierz styl komunikacji do 
rozmówcy. Komendy, pytania 
i odpowiedzi, obserwacja 
i feedback, odkrywanie, próby 
i błędy.  Stwórz własny model 
dotarcia do zawodników. 
Polecamy: Pytania i odpowiedzi.
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SZCZEGÓŁOWOŚĆ ŚRODKÓW 
TRENINGOWYCH - COACHING

Przykładowe pytania ogólne na poziomie jednostki treningowej

ET
AP

6
1. Jakie mankamenty mamy podczas gry 1x1?

2. Jak możemy rozwiązać to zadanie?

3. Czy wykonując to ćwiczenie czujesz się komfortowo?

4. Co będzie potrzebne, aby osiągnąć cel?

5. Jak to ćwiczenie pomoże w meczu?

6. Jak oceniacie trening i wkład własny?

7. Czy to o czym mówimy jest pomocne w działaniu na boisku?
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SZCZEGÓŁOWOŚĆ ŚRODKÓW 
TRENINGOWYCH - COACHING

Przykładowe pytania ogólne na poziomie jednostki treningowej

ET
AP

6
1. Kiedy wybiegniesz do piłki podanej przez kolegę?

2. Czy możesz dać koledze jakiś sygnał w które miejsce chcesz dostać podanie?

3. Co możesz wykonać aby ułatwić sobie przyjęcie piłki i stworzenie przestrzeni?

4. Jak ustawisz się podczas przyjęcia piłki z przeciwnikiem z tyłu?

5. Jakie czynności pomogą podczas przyjęcia piłki z przeciwnikiem z tyłu?

6. Którą nogą przyjmiesz piłkę?

7. Przyjęcie w którym kierunku będzie najbardziej  skuteczne?

8. Jak myślisz, co powinieneś zrobić po wygranej grze 1x1 tyłem do bramki?

9. Co możesz zrobić aby jak najszybciej strzelić bramkę?

10. W które miejsce bramki strzelić w ustawieniu ? 
Jak będzie najtrudniej dla bramkarza?

11. Co zrobisz jeśli nie możesz się obrócić z piłką?
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SZCZEGÓŁOWOŚĆ ŚRODKÓW 
TRENINGOWYCH - INTENSYWNOŚĆ

Najważniejsze aspekty, które wpłyna na wysoką intensywność środka treningowego.

ET
AP

6
1. Organizacja jednostki – staraj się tak 

zorganizować jednostkę, aby jedna 
przygotowana przestrzeń mogła być 
wykorzystana do kilku, a najlepiej do 
wszystkich środków treningowych. Płynnie 
przechodź z  ćwiczenia do ćwiczenia. Przygotuj 
w miarę możliwości ustawienie sprzętu 
na boisku przed treningiem. Wykorzystaj 
cała przestrzeń boiska. Przygotuj dużą 
dostępność piłek do ćwiczenia - BARDZO 
WAŻNE: DYSTRYBUCJA PIŁEK PRZEZ TRENERA 
W RÓŻNYCH FORMACH NAUCZANIA: np.: GRY.

2. Przerwy – zbyt duża ilość przerw „na picie” i na 
coaching powoduje, że zmęczenie zawodników 
oraz koncentracja jest na niskim poziomie. 
Stosuj przerwy na picie w zależności od 
warunków atmosferycznych, a zamrażanie 
wszystkich ćwiczących tylko w kluczowych 
momentach jednostki treningowej. (Dla 
dzieci wystarczą np.: 2 przerwy „na picie” 
w standardowych warunkach). Łącz pokaz 
z objaśnieniem ćwiczenia – będziesz miał 
więcej czasu na aktywność zawodników.

3. Oczekiwanie - organizuj tak środki treningowe, 
aby wszyscy uczestnicy byli aktywni. Nikt 
nie powinien bezczynnie stać, a co gorsza 
siedzieć w oczekiwaniu na swoją kolej. 
Jeśli organizacja wymaga oczekiwania 
spraw by jego czas był jak najkrótszy. Brak 
pasywnych długich  kolejek dla zawodników!

4. Środki treningowe i ich intensywność – 
wybieraj środki treningowe, które będą 
intensywne. Intensywność treningowa jest 
sumą czasu wszystkich ćwiczeń w których 
zawodnik aktywnie i intensywnie brał udział. 
Zawodnicy po treningu muszą być zmęczeni!

5. Stymuluj zawodników do zaangażowania. 
Świetny trener zorganizuje tak środki, że 
właśnie takie będą. Jeśli brakuje Ci jeszcze 
wiedzy możesz stymulować zawodników 
poprzez pozytywne wsparcie. Daje to 
świadomość zawodnikom, że jesteś obecny 
na zajęciach i ewaluujesz ich pracę.

6. Wprowadzaj pozytywną rywalizację. Układanie 
środków treningowych w kontekście 
pozytywnej realizacji daje dużo większą 
intensywność niż ich najlepsze wykonanie.

7. Objętość środków treningowych i czas 
przerwy między nimi – dobrze jest 
wykonać jak najwięcej powtórzeń z dużą 
intensywnością. Czas przerwy wypoczynkowej 
powinien być dostosowany do metody 
treningowej. Stosuj zorganizowaną drogę 
powrotną zawierającą dodatkowe zadania 
po wykonaniu głównego zadania.

8. Dzieci i dorośli pod względem fizjologicznym 
bardzo się różnią. Nie układaj mikrocyklu 
ani środków treningowych pod względem 
intensywności w kontekście meczu. 
To w tym przypadku nie ma żadnego 
znaczenia. Ma być intensywnie. Musimy 
naszych podopiecznych przygotować do 
wysokich obciążeń w piłce seniorskiej)
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PROGRESJA (UTRUDNIANIE) ŚRODKÓW 
TRENINGOWYCH W KOLEJNYCH MEZOCYKLACH

Przykład w planowaniu mikrocyklu
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7
Klub: ORŁY Drużyna / Kategoria: ORLIK E1 Mezocykl nr Data Mikrocyklu

Mikrocykl nr

18:00 Orlik E1 Wtorek 18:00 Orlik E1 Czwartek 18:00 Orlik E1 13:00 Orlik E1 Niedziela

Obszar techniczno-taktyczny
GRA 1X1 , ODBIÓRGra 1 × 1 z przeciwnikiem z 
tyłu PROGRESJA (zmniej-
szenie przestrzeni, zadanie 
dodatkowe, mniejsza od-
ległość w grze 1x1, itp.)

GRA 1X1 , ODBIÓR
 Gra 1 × 1 z przeciwnikiem z 
boku PROGRESJA (zmniej-
szenie przestrzeni, zadanie 
dodatkowe, mniejsza od-
ległość w grze 1x1, itp.)

GRA 1X1 , ODBIÓR
 Gra 1 × 1 z przeciwnikiem 
z przodu PROGRESJA (zmniej-
szenie przestrzeni, zadanie 
dodatkowe, mniejsza od-
ległość w grze 1x1, itp.)

Mecz - ewaluacja mikrocyklu 

Obszar motoryczny

Siła Zabawy z mocowaniem
PROGRESJA ( dłuższy 
czas trwania powtórzenia, 
zwiększenie intensywności 
ćwiczenia, zmiana ćwiczenia 
na bardziej wymagające po 
opanowaniu poprzedniego)

KZM Szybkość reakcji
PROGRESJA ( Zmiana bodźca 
dla reakcji, zmniejszenie 
czasu na reakcję, większa 
złożoność środka treningowego 
z wykorzystaniem 
szybkości reakcji)

Szybkość z koordynacją
PROGRESJA ( W zależności od 
akcentu szybkości zwiększenie 
trudności zadania np. gdy 
w poprzednich zajęciach z 
w tej tematyce tematyką 
pracowaliśmy nad techniką 
pracy ramion to w tych łączymy 
z techniczną pracą nóg)

Mecz - ewaluacja mikrocyklu 

Oszar mentalny

Kształtowanie motywacji 
Budowanie pewności siebie. 
PROGRESJA ( kierowanie do 
zadań na granicy pomiędzy 
łatwym, a za trudnym). Zmiana 
przeciwników podczas ćwiczeń)

Kształtowanie motywacji 
Budowanie pewności siebie
PROGRESJA ( kierowanie do 
zadań na granicy pomiędzy 
łatwym, a za trudnym). Zmiana 
przeciwników podczas ćwiczeń)

Kształtowanie motywacji 
Budowanie pewności siebie
PROGRESJA ( kierowanie do 
zadań na granicy pomiędzy 
łatwym, a za trudnym). Zmiana 
przeciwników podczas ćwiczeń)

Mecz - ewaluacja mikrocyklu 

Obszar teoretyczny 
Złoty Certyfikat

Kompetencje 
społeczne (Rozmowa i poznanie 
problemów społecznych grupy) 
(Kształtowanie pozytywnej 
atmosfery w ramach 
kształtowania wartości)

 Model gry
(Nawiązanie do wizji gry 
zawodników na boisku 
nakreślonej przez trenera)

Model gry 
(Nawiązanie do wizji gry 
zawodników na boisku 
nakreślonej przez trenera)

Mecz - ewaluacja mikrocyklu 
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PROGRESJA (UTRUDNIANIE) ŚRODKÓW 
TRENINGOWYCH W KOLEJNYCH MEZOCYKLACH 

Przykład w planowaniu jednostki

ET
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7
GRA 1x1, ODBIÓR
Gra 1x1 z przeciwnikiem z tyłu 
PROGRESJA 
 
(ZMNIEJSZENIE PRZESTRZENI, 
ZADANIE DODATKOWE, MNIEJSZA 
ODLEGŁOŚĆ W GRZE 1X1, ITP.)

Kompetencje społeczne 
 
(ROZMOWA I POZNANIE PROBLEMÓW 
SPOŁECZNYCH GRUPY) (KSZTAŁTOWANIE 
POZYTYWNEJ ATMOSFERY W RAMACH 
KSZTAŁTOWANIA WARTOŚCI)

Siła Zabawy z mocowaniem
PROGRESJA 
 
(DŁUŻSZY CZAS TRWANIA POWTÓRZENIA, 
ZWIĘKSZENIE INTENSYWNOŚCI ĆWICZENIA, 
ZMIANA ĆWICZENIA NA BARDZIEJ WYMAGAJĄCE 
PO OPANOWANIU POPRZEDNIEGO)

Kształtowanie motywacji 
Rozwijanie umiejętności 
psychospołecznych – 
budowanie pewności siebie 
PROGRESJA  
 
(KIEROWANIE DO ZADAŃ NA GRANICY 
POMIĘDZY ŁATWYM, A ZA TRUDNYM). ZMIANA 
PRZECIWNIKÓW PODCZAS ĆWICZEŃ)
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