
 

Obszar Trening 1 Trening 2 Trening 3 

Bronienie Gra 1vs1 w obronie 
Działania grupowe w 
obronie (równowaga) 

Bronienie zespołowe w 
strefie wysokiej boiska 

Działania indywidualne 
w ataku 

   

Działania indywidualne 
w obronie 

Gra 1vs1 w obronie 
Obrona wysoka – doskok 
do gracza z piłką 

Obrona wysoka – doskok do 
gracza z piłką 

Działania grupowe w 
ataku 

   

Działania grupowe w 
obronie 

 Zamykanie przestrzeni Przesuwanie w obronie 

Działania zespołowe w 
ataku 

   

Działania zespołowe w 
obronie 

   

Motoryka Wytrzymałość Wytrzymałość Wytrzymałość 

Mentalny Koncentracja Koncentracja Koncentracja i opanowanie 

Wiedza 
Nawadnianie i 
odżywianie 

Model gry Model gry 
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Punkty coachingowe: 
1) Obserwacja przestrzeni – kto goni? 
2) Kontrola nad piłką – bliskie prowadzenie piłki 
nogą. 
3)Wejście w kontakt fizyczny obrońcy. 
4) Atak na piłkę w momencie braku kontaktu piłki z 
nogą zawodnika. 
5) Agresywny i zdecydowany doskok na zawodniku 
przy piłce. 
6) Nisko osadzony środek ciężkości pozwalający na 
dynamiczną zmianę kierunku.  

Berek 1x1 z piłkami. 
1. Wyznaczamy paru berków 
bez piłek, których zadaniem 
jest odebrać piłkę 
zawodnikowi. Jeżeli uda mu się 
ją odebrać następuje zamiana 
goniącego i uciekającego. 
2. Zawodnik z piłką prowadzi ją 
uciekając od zawodnika, który 
go goni. 
3. Zabawa złap mój ogonek. 
Każdy z zawodników wkłada 
sobie oznacznik z tyłu w 
spodenki. Zadaniem 
zawodników jest złapać ogonek 
przeciwnika jednocześnie 
zachowując swój.(modyfikacja: 
zabawa z piłkami) 

10 
minut 

Trener  Asystent  

Temat zajęć Bronienie indywidualne w grach 1 x 1  

Mikrocykl Obrona wysoka – doskok zawodnika do gracza z piłką. 

Technika/ 
działania 
indywidualn
e 

Pozycja obronna/odbiór 
piłki/asekuracja/równowaga w 
obronie. 

Motoryka Wytrzymałość szybkościowa. 

Działania 
grupowe/ 
zespołowe 

Przesuwanie w 
obronie/zorganizowany doskok do 
przeciwnika/koncentracja. 

Mentalność/wiedza Koncentracja na piłce/agresja w 
odbiorze/nieustępliwość/dyscyp
lina taktyczna/konsekwencja. 

Data  Godz.  Miejsce  

Kategoria Młodzik Czas 90 minut Nr zajęć 4 Liczba zawodników  

Przybory Piłki Bramki Oznaczniki Stożki Pachołki Tyczki Drabinki Inne… 

Liczba 16 8 16      
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Punkty coachingowe: 
1) Zdecydowany i bezpośredni atak na zawodnika 
przy piłce. 
2) Szukanie zawodnika, któremu odskoczyła piłka – 
analiza przestrzeni. 
3)Wypychanie zawodnika poza pole – zyskanie piłki. 
4) Atak na piłkę w momencie braku kontaktu piłki z 
nogą zawodnika. 
 
Modyfikacja: Dodanie kilku bramek poza polem gry 
– po odbiorze piłki uderzenie na jedną z małych 
bramek.  
 
 
 

Gra 1 x 1 w chaosie 
1. Dzielimy zespół na 
zawodników z piłkami i bez. 
Zawodnicy z piłkami starają się 
utrzymać przy piłce, natomiast 
zawodnicy bez piłki muszą ją 
odebrać. 
2. Jeżeli zawodnik z piłką straci 
jej posiadanie, role się 
odwracają. 
3. Zwracamy uwagę, aby 
zawodnicy nieustępliwie i 
ciągle walczyli o piłkę.  
4. W zależności od 
umiejętności zawodników oraz 
ich wytrzymałości stosujemy 
przerwy wypoczynkowe w 
postaci podań i przyjęć piłki. 
(rożne formy podań) 
 

10 
minut 
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Punkty coachingowe: 
1) Szybki doskok zawodnika do gracza z piłką. 
2) Nie pozwolenie zawodnikowi z piłką na 
odwrócenie się. 
3) Odbiór piłki poprzez wyprzedzenie (podczas 
wymiany podania z zawodnikiem ustawionym na 
zewnątrz). 

Gra 1 x 1 w obwodzie koła. 
1. Zadaniem zawodników przy 
piłce jest utrzymanie się przy 
piłce przy pomocy graczy 
ustawionych na zewnątrz 
(możliwość wykonania 
podania). 
2. Zadaniem zawodników w 
obronie (biali) jest odbiór piłki. 
W momencie odbioru 
zawodnik biały wykonuje 
podanie do zawodnika 
niebieskiego. Po upływie 2 
minut zmiana obrońców z 
atakującymi. 

15 min 
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Punkty coachingowe: 
1) Skrócenie dystansu do zawodnika z piłką. 
2) Kierunkowanie działań zawodnika poza światło 
bramki ( do boku). 
3) Koncentracja na piłce. 
4) Ustawienie ciała umożliwiające szybką reakcję i 
zmianę kierunku biegu (wykroczno-zakroczna) 
5) Odbiór piłki w momencie braku kontaktu piłki z 
stopą zawodnika.  
 
Modyfikacja: Trener może wprowadzać kolejne piłki 
– większa powtarzalność pojedynków.  

Gra 1 x 1 w obronie przodem 
do atakującego. 
1. Na sygnał trenera zawodnicy 
startują do określonego koloru 
stożka. Trener wykonuje 
podanie do zawodnika 
atakującego, którego zadaniem 
jest zdobycie jednej małej 
bramki. 
2. Zadaniem zawodnika w 
obronie jest szybki doskok do 
zawodnika przy piłce, odbiór 
piłki a następnie wykonanie 
podanie do jednej z dwóch 
małych bramek. 

25 min 
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Punkty coachingowe: 
1) Szybki doskok do zawodnika przy piłce. 
2) Defensywna asekuracja dla zawodnika 
wykonującego pressing na piłkę. 
3) Utrzymanie równowagi dla dwóch pierwszych 
obrońców. 
4) Przesuwanie zawodników w strefie. 
5)Utrzymywanie odległości umożliwiających szybką i 
wspólną asekurację. 
 

 
 
Realizowanie fundamentów gry w obronie: 
1)powstrzymanie, 2)defensywna asekuracja,3) 
równowaga 4) koncentracja 5)jedność defensywna. 
 
 

Gra BR+3x3+BR na trzy bramki 
1. Zadaniem zawodników 
czerwonych jest zdobycie 
jednej dużej bramki. 
Natomiast zadaniem 
zawodników żółtych jest 
odbiór piłki i wykonanie 
podania pionowego do 
zawodnika ustawionego 
między dwoma małymi 
bramkami. 
2. Zawodnicy w obronie 
realizują założenia obrony 
indywidualnej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modyfikacja: Gra BR+4x4+BR 
 

30 
min. 
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Punkty coachingowe: 
1) Szybki doskok na zawodnika przy piłce. 
2)Przyjęcie pozycji obronnej umożliwiające 
dynamiczną zmianę kierunku. 
3) Kierunkowanie gry w stronę swoich zawodników 
w obronie. 
4) Analiza przestrzeni za plecami i szybkie 
przesunięcie trzech obrońców. 
5)Defensywna asekuracja. 
 
 
Modyfikacje:  
1) Zwiększenie lub zmniejszenie pola gry. 
2) Dodanie lub odjęcie zawodników z pola gry. 

Gra 5x3+BR 
1. Zadaniem zawodników 
czerwonych w ataku jest 
zdobycie przelotowej bramki 
ustawionej na środku pola gry.  
2. Zadaniem zawodników 
białych jest obrona bramki i 
odbiór piłki. Po odbiorze piłki 
biali mogą uderzyć piłkę do 
jednej z 4 małych bramek lub 
wykonać jedno podanie 
prostopadłe za czerwoną linię 
do wbiegającego partnera z 
zespołu. 
3. Zawodnicy w obronie starają 
się jak najszybciej doskakiwać 
do zawodników przy piłce 
utrzymują bliskie odległości w 
obronie. 

15 
min.  

Trener  Asystent  

Temat zajęć Bronienie w działaniach grupowych. 

Mikrocykl Obrona wysoka – doskok zawodnika do gracza z piłką. 

Technika/ 
działania 
indywidualne 

Podwojenie/defensywna 
asekuracja/gra 1 x 1 w obronie. 

Motoryka Wytrzymałość mieszana. 

Działania 
grupowe/ 
zespołowe 

Kierunkowanie gry/zamykanie 
przestrzeni/przesuwanie w 
obronie. 

Mentalność/wiedza Komunikacja między 
zawodnikami/obserwacja 
przestrzeni za 
plecami/okazywanie emocji. 

Data  Godz.  Miejsce  

Kategoria  Czas 90 minut Nr zajęć  Liczba zawodników  

Przybory Piłki Bramki Oznaczniki Stożki Pachołki Tyczki Drabinki Inne… 

Liczba 16 8 16      
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Punkty coachingowe: 
1) Szybki doskok na zawodnika przy piłce. 
2)Przyjęcie pozycji obronnej umożliwiające 
dynamiczną zmianę kierunku. 
3) Kierunkowanie gry w stronę swoich zawodników 
w obronie. 
4) Analiza przestrzeni za plecami i szybkie 
przesunięcie trzech obrońców. 
5)Defensywna asekuracja. 
6) Zamknięcie przestrzeni w sektorze środkowym. 
7) Komunikacja między zawodnikami. 
 
 

Gra 5x3 na cztery bramki. 
1. Zawodnicy w ataku 
utrzymują się przy piłce. Po 
wymianie 6 podań otrzymują 1 
pkt. 
2.Zadaniem zawodników 
czerwonych jest odbiór piłki a 
następnie wykonanie podania 
prostopadłego do jednej z 
czterech bramek ustawionych 
poza polem gry.  
3. Zawodnicy ustawieni w 
obronie utrzymują odległości 
pozwalające na skuteczne 
przejęcie piłki oraz wzajemną 
asekurację. 

15 
min. 
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Punkty coachingowe: 
 
1) Kierunkowanie gry do bocznego sektora boiska. 
2) Szukanie momentów do pressingu 
- podanie piłki od 5 do 4, 
- podanie piłki od 5 do 2, 
- wycofanie piłki. 
3)Zamknięcie sektora środkowego boiska. 
4)Analiza przestrzeni za plecami. 
5) Komunikacja między zawodnikami 

Gra 7x5 na sześć bramek. 
1. Zawodnicy czerwoni 
utrzymują się przy piłce. Ich 
zadaniem jest przezwyciężenie 
dwóch linii pressingu zespołu 
białych i dostarczenie piłki od 
dwóch czerwonych graczy 
ustawionych na żółtej linii do 
zawodnika ustawionego po 
przeciwległej stronie pola gry. 
2.Zadaniem zawodników w 
obronie jest odbiór piłki i 
zaatakowanie jednej z sześciu 
bramek ustawionych poza 
żółtym polem gry. 
3. Zawodnicy biali są ustawieni 
na pozycjach: 9, 7,11, 6,8. 

20 min 
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Punkty coachingowe: 
 
1) Kierunkowanie gry do bocznego sektora boiska. 
2) Szukanie momentów do pressingu 
- podanie piłki od 5 do 4, 
- podanie piłki od 5 do 2, 
- wycofanie piłki. 
3)Zamknięcie sektora środkowego boiska. 
4)Defensywna asekuracja na pozycjach 2 i 7 oraz 3i 
11. 
5) Komunikacja między zawodnikami 

Gra BR+7x7 na cztery bramki. 
1. Zadaniem zespołu przy 
piłce(białych) jest 
przeniesienie piłki z jednej 
strony boiska na drugą. Jeżeli 
zespół białych dwa razy zmieni 
stronę – może atakować na 3 
małe bramki. (zespół 
czerwonych musi się 
skoncentrować blisko siebie, 
aby nie stracić bramki) 
2. Zadaniem zespołu 
broniącego(czerwonych) jest 
zorganizowany odbiór piłki i 
przeprowadzenie ataku 
szybkiego na dużą bramkę. 
3. Zawodnicy są ustawieni na 
pozycjach: 
9,11,7,2,3,6,8. 

20 min 
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Punkty coachingowe: 
 
1)Zachowanie bliskich odległości między 9,11,7. 
2) Współpraca 6 i 8 w celu zamknięcia sektora 
środkowego. 
3) Przesuwanie w obronie umożliwiające wzajemną 
asekurację. 
4)Podwojenie zawodnika przy piłce w sektorze 
środkowym przez 9 i 8(6) 
5) Kierunkowanie gry do bocznych sektorów boiska. 

Gra BR+5x5-4x3+BR 
1. W pierwszej strefie boiska 
zespół białych buduje grę na 
swojej połowie boiska. 
Zadaniem zawodników przy 
piłce jest przezwyciężenie 
dwóch linii pressingu 
przeciwnika i wykonanie 
podania do drugiej strefy 
boiska.  
2. Po wykonaniu podania do 
drugiej strefy boiska następuje 
przejście do gry 4x3. 
3. Zadaniem zawodników 
czerwonych jest 
zorganizowany odbiór piłki i 
nie dopuszczenie zespołu przy 
piłce do podania piłki do 
drugiej strefy boiska.  
  

20 min 
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Punkty coachingowe: 
1)Przesunięcie całego zespołu w stronę znacznika. 
2) Zachowanie równych odległości między 
pozycjami i formacjami w pionie i poziomie. 
3) Kierunkowanie gry do bocznego sektora boiska. 
4) Tworzenie trójkątów asekuracji. 
5) Skracanie i zawężanie pola gry. 
6) Komunikacja między zawodnikami. 

Przesuwanie w obronie w 
formie ścisłej. 
1. Zawodnicy przesuwają się w 
kierunku znacznika 
wskazanego przez trenera. 
Trener poprzez szybkość 
komunikatów określa 
intensywność ćwiczenia. 
Zawodnicy na sygnał koloru 
muszą zdecydowanie 
przyspieszyć – jest to moment 
do wykonana skoku 
pressingowego. 
2. Po wykonaniu kilkunastu 
doskoków całego zespołu, 
trener wprowadzą piłkę. Na 
sygnał trenera zawodnicy 
wykonują przesunięcie w 
obronie do określonego 
koloru stożka, po tym 
działaniu następuje podanie 
piłki przez Trenera. Zespół 
musi przeprowadzić atak 
szybki na bramkę przeciwnika. 

15 
min. 

Trener  Asystent  

Temat zajęć Bronienie zespołowe w strefie wysokiej boiska. 

Mikrocykl Obrona wysoka – doskok zawodnika do gracza z piłką. 

Technika/ 
działania 
indywidualn
e 

Pozycja obronna/odbiór 
piłki/asekuracja/równowaga w 
obronie. 

Motoryka Wytrzymałość tlenowa. 

Działania 
grupowe/ 
zespołowe 

Przesuwanie w 
obronie/zorganizowany doskok do 
przeciwnika/koncentracja. 

Mentalność/wiedza Współpraca całego zespołu w 
obronie/wzajemna 
motywacja/podpowiedzi dla 
zawodników. 

Data  Godz.  Miejsce  

Kategoria Młodzik Czas 90 minut Nr zajęć  Liczba zawodników  

Przybory Piłki Bramki Oznaczniki Stożki Pachołki Tyczki Drabinki Inne… 

Liczba 18 8 18      
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Punkty coachingowe: 
1)Przesunięcie całego zespołu w stronę znacznika. 
2) Zachowanie równych odległości między 
pozycjami i formacjami w pionie i poziomie. 
3) Kierunkowanie gry do bocznego sektora boiska. 
4) Tworzenie trójkątów asekuracji. 
5) Skracanie i zawężanie pola gry. 
6) Komunikacja między zawodnikami. 

Gra 9x9 z biernym 
przeciwnikiem. 
1. Zespół białych rozgrywa 
piłkę na swojej połowie boiska 
doskonaląc przyjęcia i podania 
piłki. 
2. Zadaniem zespołu 
czerwonego jest przesuwanie 
się całego zespołu względem 
piłki i czekanie na sygnał 
pressingowy: 
-podanie 5 do 2 
- wycofanie piłki 
- źle wykonany element 
techniczny. 
3. Po odbiorze piłki zespół 
czerwonych wykonuje atak 
szybki na bramkę przeciwnika. 

15 min 
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Punkty coachingowe: 
 
1)Kierunkowanie akcji przeciwnika do sektora 
środkowego (łatwa możliwość zdobycia bramek 
bocznych)Nabiegnięcie skrzydłowego od linii 
bocznej boiska 
2) Podwojenie zawodnika w środku przez 9 i 8 lub 7 
i 8. 
3)Zawężenie pola gry. 

Gra BR+5x5+BR 
1. Zespół białych otwiera grę i 
atakuje na trzy bramki. Dwie 
małe bramki z boku symulują 
ustawienie wahadłowych 
podczas otwarcia gry, a duża 
bramka stanowi możliwość 
finalizacji akcji. 
2. Zespół czerwonych stosuje 
wysoki pressing na połowie 
przeciwnika próbując 
natychmiast odebrać piłkę i 
zdobyć bramkę po 
przeprowadzeniu ataku 
szybkiego. 

20 min 
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Punkty coachingowe: 
 
1)Presja na obrońcach przeciwnika podczas 
otwarcia gry. 
2) Kierunkowanie gry poprzez nabiegnięcie 9 na 
jednego z środkowych obrońców z jednoczesnym 
odcięciem podania do bramkarza i drugiego 
środkowego obrońcy. 
3)Zamknięcie przestrzeni w sektorze środkowym 
boiska. 
4) Wyczekanie podania do bocznego obrońcy 
przeciwnika. 
5) Doskok pressingowy w momencie podania piłki 
do bocznego obrońcy przeciwnika. 
6) Skrócenie i zawężenie pola gry przez cały zespół. 
7) Odcięcie linii podania – ograniczenie czasu i 
przestrzeni na podjęcie decyzji. 
8) Komunikacja między zawodnikami. 
 
 
 
 
 
 

Gra 9 x8 na cztery bramki. 
1. Zespół białych otwiera grę i 
atakuje trzy małe bramki 
ustawione za połową boiska. 
Biali mogą również zdobyć 
bramkę poprzez 
przeprowadzenie piłki przez 
czerwoną przerywaną linię 
boiska, która znajduje się na 
wysokości trzech małych 
bramek. 
2. Zespół czerwonych stosuje 
pressing wysoki próbując jak 
najszybciej odebrać piłkę. W 
momencie kierunkowania gry 
do bocznego sektora boiska, 
żaden zawodnik czerwonych 
nie może znajdować w 
bocznym sektorze boiska po 
przeciwległej stronie boiska. 

20 min. 
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Gra 9 x 9 na dwie bramki. 
 
Realizacja wcześniejszych 
założeń. Obserwacja działań 
zawodników.  
 

20 min 

 

 


