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TAKTyKA GRUpOwA w pIŁCe dzIeCIęCej wprowadzeNie

Ebook ,,Taktyka grupowa w piłce dziecięcej” to nowa publikacja trenera Rafała Matusiaka, która 
wypełnia pewną lukę na rynku książek o tematyce treningu piłkarskiego. O ile nie ma trudności, 
by znaleźć na nim pozycje dotyczące rozwijania techniki, czy motoryki, o tyle brakuje rzetelnych 
opracowań w pełni poświęconych zagadnieniu taktyki w piłce dzieci. A jest to bardzo ważny 
obszar rozwoju młodych piłkarzy, którego nie można pomijać.

Nauczanie elementów taktycznych nie jest jednak proste - szczególnie jeśli mówimy o taktyce 
grupowej lub zespołowej, których działania wymagają współpracy co najmniej kilku zawodników. 
Zarówno komunikacja, jak i środki treningowe muszą być dopasowane do wieku oraz poziomu 
rozwoju zawodników. Żeby jednak trener mógł skutecznie nauczać swoich podopiecznych, jak 
zachowywać się na boisku, najpierw sam musi wiedzieć, o co chodzi w działaniach grupowych. 
Tylko w ten sposób może podnieść jakość prowadzonych przez siebie zajęć.

Tak powstał pomysł, by przybliżyć trenerom z całej Polski temat taktyki grupowej. To jak 
rozbudowany jest to temat, najlepiej potwierdza historia powstania tego ebooka.

Rafał został zaproszony przez nas do udziału w projekcie, którego celem było stworzenie 
ebooków z konspektami treningowymi dla kategorii, skrzat, żak, orlik oraz młodzik. Jego 
zadaniem było napisanie artykułu (na mniej więcej dwie strony) o taktyce grupowej w kontekście 
piłki dziecięcej, czyli zawodników do 12.roku życia. Po kilku dniach Rafał zadzwonił z informacją, 
że artykuł jest już napisany, z tym że zamiast dwóch stron, zatrzymał się na ... dwudziestu 
dwóch (wow!).

Wspólnie zdecydowaliśmy wówczas, że zamknięcie tematu grupowych działań w piłce nożnej 
na kilku stronach jest po prostu niemożliwe i lepszym rozwiązaniem będzie stworzenie osobnej 
publikacji, która w całości będzie poświęcona taktyce grupowej. Tak właśnie powstał ebook, 
który w tej chwili czytasz.

W publikacji ,,Taktyka grupowa w piłce dziecięcej” znajdziesz całą masę zagadnień teoretycznych, 
które pomogą Ci lepiej zrozumieć istotę taktyki. Treść została dodatkowo wzbogacona 
o liczne ilustracje, dzięki którym czytanie będzie dużo przyjemniejsze. W ostatniej części 
znajdziesz również kilka przykładowych środków treningowych, które możesz wykorzystać na 
prowadzonych przez siebie treningach.

Wierzymy, że pozycją, którą właśnie czytasz, da Ci nie tylko podstawy teoretyczne, ale również 
stanie się prawdziwym narzędziem Twojej trenerskiej pracy!

Miłej lektury!

zespół Trening dzieci 2.0.
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CZĘŚĆ II TakTyka grupowa

Działania grupowe w piłce nożnej dzielimy na te realizowane w ataku oraz te realizowane w obronie. 
Bez względu jednak, czy jesteśmy w posiadaniu piłki, czy też próbujemy ją odebrać, zasada podczas gry 
jest jedna - zawsze dążymy do przewagi w danym sektorze boiska, stronimy od równowagi i unikamy 
niedowagi liczebnej. To jest właśnie klucz, którym zawsze powinniśmy się kierować nauczając taktyki 
grupowej.

Podstawy taktyczne gry dzielimy na te w ataku, obronie oraz w fazach przejściowych z ataku do obrony 
oraz z obrony do ataku.

     działanie grupowe w ataku
Podczas gry w ataku, zawsze dążymy do stworzenia przewagi w danym sektorze boiska i jej wykorzystania. 
Z racji tego, że mecz piłkarski jest widowiskiem nie do przewidzenia, my jako trenerzy, powinniśmy dążyć 
do zaprojektowania takich gier i ćwiczeń, aby zawodnicy sami mogli w tych sytuacjach podejmować 
odpowiednie decyzje.

Fundamentalne zachowanie z zakresu taktyki grupowej w ataku, których powinniśmy nauczać 
zawodników to :
1.  Tworzenie przewagi w ataku.
2.  Tworzenie linii do podania.
3. Atakowanie wolnej
4. Ofensywna asekuracja
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     Tworzenie przewagi w ataku

Zawodnik z piłką wprowadza futbolówkę z premedytacją w wyznaczony sektor boiska, aby stworzyć 
chwilową przewagę 2v1 na korzyść drużyny atakującej.

     Tworzenie linii do podania

Partnerzy zawodnika z piłką, ustawiają się tak względem partnera i przeciwników, aby dać zawodnikowi 
z piłką realną linię do podania.

częŚć ii
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TAKTyKA GRUpOwA w pIŁCe dzIeCIęCej 

     atakowanie wolnej przestrzeni

Zawodnik z piłką dzięki odpowiedniej grze bez piłki swoich partnerów, atakuje wolną przestrzeń przed 
sobą wprowadzając w nią piłkę.

Zawodnicy dzięki odpowiedniej współpracy wyciągają przeciwnika z danej strefy i atakują wolną 
przestrzeń - wbiegając w nią i umożliwiając zawodnikowi z piłką bezpośrednie zagranie za linię obrony 
przeciwnika.

częŚć ii
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     asekuracja ofensywna

Zawodnik nie będący bezpośrednio zaangażowany w akcje ofensywna swojego zespołu, wykonuje 
asekurację ofensywnąa w celu zabezpieczenia przestrzeni za plecami zawodnika wprowadzającego 
piłkę.

     projektowanie gier do nauki działań grupowych w ataku
Przy nauczaniu podstawowych działań w taktyce grupowej (w ataku) najlepiej sprawdzi się wykorzystanie 
małych gier, w których drużyna atakująca jest w przewadze lub równowadze, czyli gier: 2vs1, 3vs1, 3vs2, 
4vs2, 4vs3, 4vs4.

     gra 2vs1 w ataku.
Gra 2v1 w ataku, jest najczęściej powtarzającym się działaniem grupowym w ofensywie. Zawodnicy bez 
względu na pozycje oraz poziom na jakim występują,  borykają się z taką oto sytuacją na każdym kroku. 
Jak już zostało wspomniane, jest ona najczęściej powtarzającym się działaniem, ale wcale nie oznacza, 
że zawodnicy nie mają z nią problemów. Wręcz przeciwnie! Niewielka liczba zawodników w piłce 
dziecięcej i młodzieżowej, potrafi efektywnie wykorzystać taką oto chwilową przewagę na boisku. 
Wynika to z tego, że najzwyczajniej w świecie, młodzi sportowcy nie zdają sobie sprawy z posiadania 
takiej przewagi, a więc nie działają oni w takiej grze z premedytacją. Na całej szerokości i długości 
boiska w trakcie meczu, wszyscy grają małe gry 2v1 nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Koniecznym 
jest, aby nauczyć młodych piłkarzy skutecznej gry 2v1, ponieważ jest ona kluczem do bycia efektywnym 
na boisku.

zasady gry 2vs1
- Podanie prostopadłe na wolne pole w celu przyspieszenia gry.
-  Szybkie atakowanie przestrzeni przeciwnika za jego plecami w postaci dryblingu lub podania.
-  Tworzenie linii o podania.
-  Podłączenie się za akcją po podaniu bądź dryblingu.
-  Nabieg zawodnika z piłką na przeciwnika, zmuszając defensora do ataku piłki.

częŚć ii
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CZĘŚĆ III

Poniżej zbiór środków treningowych, które można wykorzystać w treningu najmłodszych zawodników.

Środki TreNiNgowe

     ćwiczenia: taktyka grupowa w ataku

Tworzenie przewagi w ataku

Zawodnicy ustawieni jak na rysunku. Trójka prowadzi akcję 3v2, a ich celem jest przeprowadzenie piłki przez linię 
końcową pola, której bronią obrońcy. Obrońcy są ustawieni na linii, gdy napastnicy przekroczą linię środkową pola, 
wychodzą oni wyżej, aby odebrać piłkę. Gdy napastnicy przeprowadzą piłkę przez linię końcową, odwracają się i 
atakują na drugą stronę. Za każde przeprowadzenie jest punkt. Jeśli obrońcy odbiorą piłkę, podają ją do swojego 
partnera, wtedy obrońcy zdobywają punkt. Gdy napastnicy zdobędą punkt, jeden obrońca biegnie na drugie pole, 
aby dołączyć do partnera. 1’Gry - 1’ Odpoczynku.

atakowanie wolnej przestrzeni

Zawodnicy ustawieni jak na rysunku. Celem zawodników żółtych jest zagranie piłki prostopadłej do pola czerwonego 
z pierwszej piłki, po czym jest akcja 1v1 z bramkarzem. Czerwoni po odbiorze piłki uderzają na jedną z dwóch 
małych bramek. 
progreS: może wbiec jeden obrońca i jeden dodatkowy napastnik do pola czerwonego.
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rafał Matusiak

jest jednym z najmłodszych trenerów 
w Europie posiadających licencję UEFA Elite 
Youth A. W przeszłości był zawodnikiem 
między innymi juniorskich grup angielskiego 
Sheffield United, gdzie szatnię dzielił z takimi 
zawodnikami jak Kyle Walker czy Harry 
Maguire oraz węgierskiego Ferencvarosu.  
Swoją wiedzą od lat chętnie dzieli się na 
blogu Matusiak - Coaching oraz uczestnicząc 
jako prelegent na licznych szkoleniach 
i konferencjach. W swojej pracy stawia przede 
wszystkim na rozwój inteligencji piłkarskiej, 
ponieważ za klucz do sukcesu uważa 
rozumienie gry. Obecnie wdraża swój autorski 
plan szkolenia w AP Jagiellonii Białystok, 
gdzie pełni rolę trenera koordynatora grup 
młodzieżowych.

Media społecznościowe

Twitter | Facebook
Kontakt: rafal.matusiak13@gmail.com

raFał MaTuSiak


