


Jednym z najważniejszych elementów, na który musimy zwrócić uwagę szkoląc zawodników jest 

rozwój inteligencji piłkarskiej. Inteligencja piłkarska charakteryzuje się tym , że zawodnik potrafi 

zrozumieć daną sytuację i szybko dostosowywać się do ciągle zmieniających się warunków w 

trakcie gry. Wielu trenerów, niestety zaniedbuje ten jakże ważny element, poprzez dyktatorski 

styl trenowania. Niekończące się uwagi oraz podpowiedzi zza linii bocznej, mocno ograniczają 

procesy myślowe młodych sportowców. 

Jedynym sposobem, żeby poprawić poziom gry naszych zawodników na dłuższą metę jest 

między innymi zapoczątkowanie systematycznego rozwoju świadomości taktycznej i wymaganie 

od dzieci samodzielnego myślenia od najmłodszych lat, jak i kładzenie nacisku na stopniowe 

stymulowanie percepcji i intelektualnych zdolności. 

Zawodnika inteligentnego można scharakteryzować używając różnego rodzaju słów, w 

zależności od tego jak sami rozumiemy hasło ’’inteligencja piłkarska’’. Dla mnie osobiście, 

zawodnik inteligentny to taki, który w trakcie gry : 

Charakterystyka zawodnika inteligentnego. 

Patrząc na grę zawodników wychowywanych w naszym kraju, bez względu na jaki poziom 

byśmy nie patrzyli, można zauważyć śmiało, że wielu z nich tak na prawdę nie wie co ma zrobić 

w danej sytuacji na boisku, gdyż najzwyczajniej danej sytuacji nie rozumie ! Przez to, gra staje 

się zbiorem całkowicie przypadkowych i nieprzemyślanych akcji, w której wynik i powodzenie 

zależy jedynie od przypadku.  



Czym charakteryzuje się inteligentny zawodnik ? : 

✓ Zawodnik potrafi się dostosować, do ciągle zmieniających się warunków w trakcie meczu. 

✓ Zawodnik wie kiedy ma prowadzić piłkę i kiedy ją oddać partnerowi.  

✓ Zawodnik gra prosto i skutecznie. 

✓ Zawodnik potrafi grać bez piłki. Ciągle w ruchu i pod grą.  

✓ Zawodnik często zadaje pytania i szybko wyciąga wnioski z popełnionych błędów. 

✓ Zawodnik gra to co potrafi i to na co go stać. 

✓ Zawodnik ma dobrze rozwiniętą koordynację wzrokowo-ruchową. Zawodnik zdaje sobie 

sprawę, że nie wszystko się uda na boisku, ale dąży do tego, aby gra przebiegała wedle 

jego zamysłu. 

✓ Zawodnik wie co ma zrobić, wie po co ma to zrobić, jak ma to zrobić i kiedy ma to zrobić, 

aby przynieść jak największą korzyść drużynie. 

✓ Zawodnik czuje się bezpiecznie i pewnie w trakcie trwania gry. Rozumie daną sytuację 

boiskową. 

Granie bez myślenia, jest jak uderzanie bez celu/bramki’’ – Horst Wein 

Granie, eksperymentowanie i obserwowanie jest dla dzieci najlepszym nauczycielem. W 

zależności od poziomu technicznego dzieci powinny mieć styczność, jak najszybciej się da, z 

grami uproszczonymi, żeby nabyć wiedzę taktyczną/rozumienie z pierwszej ręki. Dzięki temu, na 

własnej skórze zrozumieją pewne działania i funkcjonowanie na boisku. Kiedyś, młodzi 

sportowcy rozumienie gry nabywali na przyblokowych boiskach, grając z kolegami w różnym 

wieku i w różnych składach. Dziś czasy się zmieniły i orliki nie są już tak eksploatowane, jak 

kiedyś nasze stare dobre podwórka. Dziś dzieciaki, wolą spędzać czas w świecie wirtualnym 

przed komputerem, zamiast bawić się z kolegami na świeżym powietrzu. Zamiast grać w piłkę na 

boisku, wolą rozegrać mecz na konsoli. 

Jeszcze nie tak dawno wszystkie miejsca, gdzie tylko można było pograć w piłkę nożną były 

zajęte od wczesnego ranka, do późnego wieczora. Właśnie tak dzieci uczyły się podstaw 

technicznych, taktycznych, motorycznych czy też mentalnych. Nie było dorosłych, którzy 

mówiliby co mają robić i jak mają grać. Dzieci same podejmowały decyzje i rozwijały się w 

sposób wszechstronny, zarówno jako sportowcy, jak i ludzie. Podwórka wyrabiały w dzieciach 

charakter, którego niestety wielu najmłodszym z różnych powodów dzisiaj brakuje.  



Boiska były zdominowane przez najróżniejszego rodzaju gry. Starsi na młodszych, w składach 

mieszanych, w przewadze, w niedowadze itp. Dzieci same ustalały zasady i grały tak, jak tylko 

chciały grać w danej chwili, bez jakichkolwiek ograniczeń.  

Dziś najmłodsi na treningach zamiast grać i rozwijać się w sposób wszechstronny jak to miało 

miejsce kiedyś na naszych starych boiskach, stoją często w niekończących się kolejkach, 

oczekując na swoją szansę kopnięcia piłki. Trenerzy przeprowadzają zajęcia, które są 

zdominowane metodą izolowaną, zamiast holistyczną, gdyż jest ona zdecydowanie łatwiejsza do 

przeprowadzenia. Dzieci odgórnie mają narzucone co i jak zrobić. Zabijamy w ten sposób 

kreatywność i ograniczamy inteligencję wśród młodych piłkarzy.  

 

Niestety samo granie, dla grania, może okazać się niewystarczające i nie przyniesie 

oczekiwanych rezultatów. Aby wzmocnić nabywane doświadczenia, trenerzy powinni podpierać 

się pokazem oraz otwartymi pytaniami. Odpowiednia porada, wytłumaczenie, pytanie lub też 

pokaz tworzą solidny fundament w umysłach najmłodszych, który wzmacnia zdobyte w grze 

doświadczenia. Wielokrotne powtarzanie danej sytuacji, skutkuje tym, że podczas podobnego 

problemu w trakcie meczu zawodnik będzie w stanie go rozwiązać za pomocą tego, czego się 

nauczył w grze uproszczonej w czasie poprzednich treningów.  

Inteligencję rozwijamy jak już wspomniałem wyżej metodą holistyczną (gry i ćwiczenia, które 

odzwierciedlają sytuacje, meczowe) a nie analityczną (wyizolowane ćwiczenia). Dzięki takim 

grą, dzieci mają styczność z najróżniejszymi problemami i sytuacjami techniczno-taktycznymi, 

które muszą samodzielnie rozwiązać. Dzięki grą uproszczonym, i systematycznej pracy 

zawodnicy w ciągu całego okresu piłki dziecięcej i młodzieżowej rozwiążą wiele różnorodnych 

problemów każdego rodzaju, jaki tylko występuje w piłce nożnej. Nieważne czy rozwiązanie 

odkryto wskutek częstych powtórzeń podobnego problemu na boisku, czy poprzez użycia 



wyobraźni, kreatywności, czy także spontaniczności. Najważniejsza rzecz to to, że zawodnik 

zrozumiał i odpowiednio zinterpretował daną sytuację na boisku, przez co dobrze rozwiązał 

problem. 

„Powiedz mi a zapomnę. Pokaż mi a zapamiętam. Pozwól mi zrobić a zrozumiem” – Autor 

nieznany 

Trenerzy na całym świecie, przeprowadzają swoje treningi w oparciu o jedną z dwóch wyżej 

wspomnianych metod treningowych : holistyczną lub izolowaną. Zarówno jedna jak i druga ma 

swoje plusy jak i minusy, nie mniej jednak, patrząc w jakim kierunku zmierza futbol, łatwo 

można stwierdzić, że aby wyszkolić zawodników inteligentnych i przygotowanych na piłkę jutra, 

należy trenować w sposób holistyczny. Trenowanie metodą holistyczną, charakteryzuje się na 

budowie różnego rodzaju gier, które odzwierciedlają warunki meczowe. Trening izolowany 

natomiast charakteryzuje się ćwiczeniami, w których zawodnicy skupiają się jedynie na jednym 

elemencie, z góry jest narzucone poruszanie się, miejsce podania oraz sposób wykonania. 

Brakuje tutaj takich elementów jak podejmowanie decyzji, aspekt motoryczny, a także mentalny 

jest mocno ograniczony. Ciężko jest też przełożyć to czego się nauczymy na warunki meczowe. 

Wątpliwe jest czy zawodnik sam będzie w stanie podjąć odpowiednią decyzję o właściwym 

sposobie podania, uwzględniając położenie współpartnerów i przeciwników na boisku w 

momencie presji, ze strony zawodników drużyny przeciwnej. Zawodnikowi, który podejmuje złe 

decyzje, nie pomoże nawet wysoki poziom umiejętności technicznych. Ćwiczenia najczęściej są 

tak skonstruowane, że zawodnicy nie muszą myśleć. Sama nauka skupiająca się jedynie na 

‘’wykonaniu technicznym’’ ogranicza proces kształtowania inteligencji piłkarskiej.  

Metoda izolowana charakteryzuje się : 

• Bardzo łatwo przebiega takie ćwiczenie. Mało rzeczy może się nie udać. Metoda ta daje 

szybkie i zadowalające wyniki. Łatwo powtarzać w nieskończoną tę samą sytuację. 

• Metoda ta skupia całą swoją uwagę tylko nad 1 elementem gry. Mimo, iż łatwo o postępy 

w tym danym elemencie, nie gwarantuje to wpływu na rozwój piłkarza. 

• W porównaniu z globalną metodą, zawodnicy są mniej zmotywowani. Nie bawi ich taka 

metoda. 

• Zdolności percepcji (postrzegania): praktycznie brak rozwinięcia. 



• Zdolności podejmowania decyzji: Z góry wiadomo, jak wygląda ćwiczenie, więc nie ma 

mowy o podejmowaniu decyzji. 

• Zdolności wykonywania danego elementu technicznego: Szybko dzieci przyswajają dany 

element techniczny, ale nie wiedzą gdzie, kiedy i go używać. 

Metoda holistyczna charakteryzuje się :  

• Trener musi skupić się nie tylko nad dobrym wykonaniem danego elementu, ale również 

nad taktycznymi, fizycznymi i mentalnymi walorami. Potrzeba czasu, żeby osiągnąć 

dobry poziom wykonywania. 

• Opanowanie danej czynności technicznej jest zazwyczaj zaniedbany. 

• Z uwagi na całkowite zaangażowanie zawodników w tę czynność, zaobserwować można 

wysoki poziom motywacji. 

• Zdolności percepcji (postrzegania): Z uwagi na partnerów z zespołu, przeciwników i 

multum nieprzewidywalnych sytuacji, zdolności te się rozwijają. 

• Zdolności podejmowania decyzji: Dzięki wielkiej różnorodności postrzeganych 

problemów podczas takich ćwiczeń, zawodnik musi zrozumieć i potem rozwiązać 

problemy jak najszybciej i jak najefektywniej. 

• Zdolności wykonywania danego elementu technicznego: Mniejszy nakład na prawidłowe 

wykonanie danego elementu technicznego. 

Na piłkę nożną, należy patrzeć jak na grę, w której zawodnicy działają indywidualnie, grupowo i 

zespołowo, wzajemnie na siebie w pewien sposób oddziałując, tworząc niezliczoną liczbę 

najróżniejszych sytuacji boiskowych. Dodatkowo w trakcie trwania meczu dochodzi również, 

presja czasu, przeciwnika, ustawienie partnerów, podpowiedzi ze strony kolegów, trenera oraz 

ograniczona przestrzeń na jakiej przychodzi nam funkcjonować. Dzięki tak dynamicznie 

zmieniającym się warunkom gry, mecz piłkarski, jest widowiskiem, które niezmiernie trudno 

przewidzieć i nigdy nie wiadomo co się za chwilę stanie. Znalezienie dwóch takich samych 

sytuacji w trakcie trwania gry, jest wręcz niemożliwe!. Zawodnicy na bieżąco muszą 

przewidywać i podejmować decyzje pod wpływem przeróżnych informacji i zmieniających się 

warunków meczu.   



 

Elementy wpływające na wykonanie działania w trakcie gry.. 

Tylko zawodnicy mający wysoką zdolność percepcji i antycypacji są wstanie odpowiednio 

zrozumieć daną sytuację boiskową, a co za tym idzie, są wstanie podjąć właściwą decyzję. Proces 

decyzyjny natomiast jest procesem nieskończonym i trwa on cały czas w trakcie trwania gry. 

Zawodnik na podstawie wielu czynników podejmuje dane działanie na boisku. 

Proces decyzyjny u zawodnika w trakcie trwania gry. 



Każda pozycja na boisku, wymaga od zawodników innej specyficznej inteligencji. Ta potrzebna 

bramkarzowi, różni się zdecydowanie od tej potrzebnej napastnikowi, gdyż decyzje jakie muszą 

oni podjąć, są najzwyczajniej inne. Dlatego też, aby w pełni uwolnić potencjał zawodników, 

ważne jest aby dać dzieciom możliwość gry na wszystkich możliwych pozycjach, w tym i na 

bramce. Aby wychować jak najwięcej inteligentnych zawodników, trenerzy, muszą dać więcej 

wolności swoim podopiecznym, aby Ci sami mogli podejmować decyzje, które będą ich 

stymulowały. Niestety wielu współczesnych trenerów, nie pozwala zawodnikom na taką wolność. 

Bezustanne podpowiedzi i sterowanie swoimi podopiecznymi, mocno ogranicza najmłodszych. 

Współczesny szkoleniowiec powinien bardziej przypominać organizatora, a nie dyktatora.  

Poza czytaniem danej sytuacji na boisku podczas gry, inteligentny piłkarz potrafi przewidzieć, 

jak gra się będzie dalej rozwijała, dzięki zdobytym informacjom z otoczenia. Zdolność 

przewidywania, która wymaga dobrej percepcji i podejmowania decyzji, jest znaczącym 

narzędzie dla inteligentnych graczy. Aby jednak móc pomysł zamienić działanie, zawodnicy 

powinni dysponować dobrym przygotowaniem technicznym. Nikt się nie rodzi z wysoką 

inteligencją piłkarską. Aby móc maksymalnie rozwinąć ten element, należy stymulować go 

właśnie przez gry uproszczone. Gry te nie tylko są idealnym narzędziem do rozwoju inteligencji 

piłkarskiej, ale również doskonalą techniczne i taktyczne umiejętności zawodników, gdyż 

najczęściej przeprowadzane są w niewielkich składach liczbowych, w których wszyscy 

zawodnicy są bezustannie zaangażowani w grę. 

Elementy kluczowe w budowaniu gry/ćwiczenia treningowego. 



Jak rozwijać kreatywność u młodych zawodników ? 

1. Zastanów się nad rozmiarem piłki. Od 4 do 9 roku życia rozmiar 3 od 10 do 14 rozmiar 

4. Ma to wpływ na zdrowy rozwój fizyczny dzieci, jak i łatwość przyswajania 

nowych umiejętności z piłką, która z kolei pozwala na osiągnięcie wyższego poziomu 

taktycznego Zawodnika. 

2. Używaj wiele odmian mini piłki nożnej z 4 bramkami. Zamiast atakowania 1 

centralnej bramki, można strzelić bramkę do jednej z dwóch bramek (odległość nie 

większa niż 12m pomiędzy nimi) lub na szerokie bramki, gdzie trzeba przez linię 

przeprowadzić piłkę. Gry takie systematycznie stymulują i rozwijają umiejętności 

postrzegania u dzieci. Umiejętność to jest podstawą do podejmowania prawidłowych 

decyzji na boisku i ma dość znaczny wpływ na prawidłowe wykonanie elementów 

technicznych z piłką. Rozwijając tę umiejętność metodą poznawczą dodatkowo 

wzmacnia ich rozwój.  

3. Wykorzystuj zmiany hokejowe podczas meczów. Pozwalają na to, żeby zmienić 

zmęczonego zawodnika (czasami wystarczy 2-3 minuty odpoczynku i jest już w pełni 

sił), pozwala również na lepszą komunikację z zawodnikiem (można na spokojnie 

wymienić poglądy na temat, co dobrego zrobił, co złego). Takie podejście polepsza 

też atmosferę w drużynie, bo więcej okazji do grania mają dzieci mniej zdolne. 

4. Grajmy jak najmniej meczów 11v11. Organizuj turnieje 3v3, 4v4, 7v7, 8v8 w 

zależności od wieku i umiejętności techniczne, taktyczne i zdolności postrzegania 

dzieci, jak również ich zdolności rozumienia gry. 

5. Podczas nieoficjalnych rozgrywek, dajmy możliwość, że przy wynikach typu 0-3, 

1-4, 2-5 itd. mamy zapis, że drużyna, która przegrywa może wprowadzić do gry 

dodatkowego zawodnika. Wyrówna to nieco mecz, dzięki czemu zadbamy o 

odpowiedni rozwój jednej i drugiej drużyny. Nic nie dają wyniki rzędu 10-0. ani 

drużynie, która wygrywa, tym bardziej drużynie, która tyle przegrywa. 



6. Przygotuj instrukcję dla rodziców dzieci pod tytułem „Filozofia drużyny i 

informacje”, w którym zawarte są informacje o zespole. Rodzice będą wtedy 

świadomi, jaką drogę obierasz i będą wiedzieć, w jaki sposób mogą współpracować z 

trenerem w celu prawidłowego wspólnego wychowania dziecka pod .  

7. Używaj więcej gier, zamiast ćwiczeń. Wszystkie ćwiczenia jakie wykonujemy z 

naszymi zawodnikami, powinny opierać się właśnie na grach. Skończmy z kolejkami 

w których czekają zawodnicy. Róbmy jak najwięcej gier. Skorzystają na .  

8. Dajmy dzieciom grać w piłkę, bez ciągłego ich poprawiania. Nie poprawiajmy 

najmłodszych w trakcie gry co chwilę. Oni i tak będą wykonywać ćwiczenia  

9.  Dajmy zawodnikom grać na wszystkich możliwych pozycjach. Nie ograniczajmy 

dzieci do jednej jedynej pozycji na boisku. Pozwólmy im grać wszędzie, na każdej 

możliwej pozycji, nawet na bramce jeśli tylko tego będą chciały. To że ktoś jest 

szybki, wcale nie oznacza, że musi grać jako skrzydłowy. Pozwólmy dzieciom 

posmakować wszystkich miejsca na boisku. Każda pozycja na boisku .  

10.  Tylko ten kto cieszy się z gry, może być kreatywnym zawodnikiem. Aby nasi 

podopieczni byli zadowoleni z gry, musimy w trakcie treningu przygotować im wiele 

różnego rodzaju gier, które będą ich stymulowały w różny sposób. Nie tylko .  

11.  Dajmy zawodnikom ustalać swoje zasady i gry. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest to, 

aby raz na jakiś czas, dać zawodnikom na treningu całkowicie wolną rękę. Na 

pierwszym treningu może to wszystko wyglądać na spory chaos, ale nie martw się, z 

czasem każdy kolejny taki trening będzie wyglądał znacznie lepiej.  

12. Nie krytykujemy zawodników, za podjęte decyzje. Nie wymuszajmy na zawodnikach 

zachowań. Nie podpowiadajmy im bezustannie z linii bocznej ‘’podaj, strzel, zagraj’’ 

itd. W taki sposób, zabijamy kreatywność najmłodszych, bo dzieci zamiast próbować 

rozegrać coś samemu, wykonują to, co powiedział im trener. Dodatkowo mają obawy, 

że jeśli im się nie uda tego wykonać poprawnie, zostaną skrytykowani. 



13. Dawaj zadania otwarte. Zamiast dawać zawodnikom konkretne polecenia, typu 

‘’zawodnik A podaje do zawodnika B ten oddaje uderzenie i idzie na koniec kolejki’’ 

daj zawodnikom zadanie. Przykładowo niech zawodnik A i B grają grę 2v1 z 

uderzeniem na bramkę. Spowoduje to, że będą musieli sami pomyśleć nad 

wykonaniem zadania, zamiast bezmyślnie wykonywać je w sposób, który z góry jest 

ustalony. 

14.  Zorganizuj ligę wewnętrzną.  Wolne weekend od meczów ligowych w piłce dziecięcej 

to niestety bardzo częsta sprawa. Granie co drugi weekend, lub też liga trwająca od 

września do października to coś niestety całkowicie normalnego. Możemy temu 

zaradzić, organizując ligę wewnętrzną w swoim klubie, gdzie zawodnicy spotykają 

się w wolne weekendy i grają między sobą mini ligę w której z czasem wyłonimy 

zwycięzcę, króla strzelców, najlepszego zawodnika i bramkarza. Takie środowisko 

świetnie się sprawdza do eksperymentowania dla młodych zawodników, gdyż stres 

podczas tego typu rozgrywek jest znacznie mniejszy niż podczas meczów z innym 

przeciwnikiem.  

15. Gra bez koszulek. Gra bez koszulek w bardzo fajny sposób stymuluje wśród młodych 

zawodników skanowanie przestrzeni i szybsze podejmowanie decyzji. Gdy wszyscy 

zawodnicy na boisku, ubrani są w jednakowe koszulki, zmuszamy ich wtedy podczas 

gry na podniesienie głowy wysoko, a to wcale nie jest takie oczywiste wśród młodych 

sportowców. 

16. W okresie zimowym trenuj futsal. Futsal jest bardzo fajną odmianą piłki nożnej. 

Cięższa piłka, mniejsza liczba zawodników, mniejsze boisko, to wszystko wpływa 

pozytywnie na indywidualny rozwój zawodników. Gra w futsal sprawia wiele 

przyjemności młodym sportowcom, ale również przypomina ona gry uproszczone, 

które świetnie się sprawdzają do rozwoju inteligencji i kreatywności. 

17. Trenuj sporty uzupełniające. Dzisiejszy świat wygląda tak, że młodzi ludzie więcej 

czasu spędzają w pozycji siedzącej niż w aktywności fizycznej. Bardzo ważne jest to, 

aby mogli oni rozwijać się w sposób wszechstronny. Organizujmy gry i zabawy, które 

angażują różne partie mięśniowe młodych piłkarzy. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





Tak jak już wspominałem, mam nadzieje, że ten e-book stanowił dla Ciebie w pewnym sensie 

inspirację i, że jeszcze do niego wrócisz. Mam też nadzieję, że szanujesz mój wkład włożony w 

jego stworzenie i udostępnisz ten materiał dalej. Zachęcam Cię również do obserwowania 

mojego profilu w mediach społecznościowych, w których jestem aktywny i regularnie dziele się 

swoją wiedzą. 

https://twitter.com/MatusiakRafal

https://www.facebook.com/matusiakcoaching/ 


