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Cześć!

Kolejny piątek, więc czas na kolejną lekcję. Dzisiaj sporo środków

treningowych, które możesz wykorzystać podczas zajęć. Na koniec

będzie też informacja o ciekawej stronie, które ułatwi Ci prowadzenie

klubowego profilu w mediach społecznościowych, a także krótka notka

o ... Szkole Trenera Premium.

Startujemy!

Sesja treningowa – przyjęcie kierunkowe

Wprowadzenie techniczne

Zawodnicy dobrani w trójki, ustawieni jak na rysunku. Zawodnicy boczni

posiadają piłki, gracz środkowy znajdujący się w polu 2x2m bez futbolówki.

Modyf ikacja A. Ćwiczenie rozpoczyna się od podania piłki przez gracza z

jednej strony do gracza znajdującego się w środku. Musi wyprowadzić piłkę

pierwszym dotknięciem poza linię boczną środkowego pola i podać ją z

powrotem przy drugim kontakcie. Następnie otrzymuje kolejną piłkę od
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gracza po przeciwnej stronie, itd. Zawodnicy zmieniają pozycje po 10

powtórzeniach.

Modyf ikacja B. Środkowy zawodnik otrzymuje piłkę, obraca się w

środkowym polu (jedno dotknięcie) i drugim dotknięciem podaje do gracza

po przeciwnej stronie. Ten zawodnik otrzymuje piłkę i podaje ją z powrotem

do gracza w środkowym polu itd.

Modyf ikacja C.  Zawodnicy zewnętrzni podążają za swoim podaniem,

biegnąc sprintem do lewego lub prawego stożka środkowego pola.

Zawodnik środkowy musi teraz wyprowadzić piłkę z pola w przeciwnym

kierunku swoim pierwszym dotknięciem i prowadzić piłkę do wolnego stożka

zawodnika zewnętrznego. Nowy środkowy gracz otrzymuje teraz piłkę od

drugiego zewnętrznego. Ćwiczenie jest powtarzane po drugiej stronie. 

Gra pomocnicza

Zawodnicy podzieleni na dwie drużyny. Zadaniem środkowych jest wykonać

podanie do zawodnika znajdującego się na zewnątrz. Zawodnik zewnętrzny

po otrzymaniu podania może zamienić się miejscami z podającym. Ważne

jest , aby jego przyjęcie zostało wykonane w wolną przestrzeń. W trakcie

ćwiczenia należy rozważyć rozmiar pola gry. Powinien on być dostosowany

do zawodników. Jeżeli liczba uczestników jest nierówna można dodać

zawodnika neutralnego do pola środkowego.

Gra końcowa



Rywalizacja dwóch drużyn. Ich zadaniem powinno być wykonanie podania

do partnera, który przyjęciem kierunkowym będzie mógł wprowadzić się do

strefy strzału. Strzał możliwy do jednej z dwóch bramek. Nagrodą dla

drużyny, która zdobędzie bramkę będzie ponowne budowanie akcji.

Finalizacja Inter Mediolan U13 [VIDEO]

W filmie nie uwzględniono fazy przejściowej dla obrońcy. Możesz ją

stworzyć wyznaczając np. dodając bramkę, do której odbierający musi

oddać strzał.

Obrona z czwórką zawodników w linii. Maurizio Sarri [VIDEO]

W nagraniu znajdziesz ćwiczenia doskonalące współpracę czwórki

obrońców. Film pochodzi z treningów Maurizio Sarriego.

 

https://www.youtube.com/watch?v=XpQEnL9ITBs
https://www.youtube.com/watch?v=pJwsAOfpOFI


Budowa pozytywnych odczuć podczas dnia meczowego.

Postępuj z szacunkiem wobec wszystkich. Pamiętaj, że dzień

meczowy może nieść ze sobą wiele emocji. Nie pozwól, aby

negatywne emocje wpłynęły na Twoje zachowanie. Okazując

szacunek możesz nadać pozytywny ton rywalizacji. Przywitanie się z

każdym z zawodników, rodziców, czy uścisk dłoni z przeciwnikiem,

arbitrem – te kilka zachowań zdecydowanie poprawi atmosferę w

trakcie dnia meczowego.

Wspieraj decyzje sędziego. W amatorskim futbolu wielu sędziów ma

mniej niż 18 lat , co oznacza, że zgodnie z prawem są jeszcze dziećmi.

Ciągłe narzekanie na decyzje, agresywne zachowanie wobec arbitra

może mieć negatywny wpływ szczególnie dla młodych ludzi.

Zachowanie spokoju, opanowania w przypadku kiedy nie zgadzamy

się z decyzją sędziego powinno być wzorem do naśladowania dla

naszej drużyny.

Utrzymaj zaangażowanie graczy rezerwowych. W jaki sposób

możemy tego dokonać? 1) Rozmawiaj z zawodnikami o tym, co dzieje

się na murawie. 2) Poproś ich, aby byli „trenerami” i wspierali kolegów,

którzy przebywają na boisku. 3) Zaproponuj ćwiczenie rozgrzewkowe,

które pozwoli być Twoim zawodnikom w ruchu.

Wydziel strefę meczową. Pozwala ona przypominać, gdzie toczy się

rozgrywka oraz gdzie osoby niepowołane nie mają wstępu. Zmniejsza

presję na zawodnikach, sędziach.

Zostaw po sobie porządek. Jest to nawyk, który możesz rozwinąć

razem ze swoim zespołem. Po meczu powinieneś znaleźć czas na:

zebranie śmieci, czyszczenie szatni. Są to małe rzeczy, które mogą

zrobić duże wrażenie. Po porażce w Mistrzostwach Świata 2018

Japonia, oraz Belgia zachowały nienaganny porządek w swoich

szatniach.

Stwórz meczową rutynę. Kiedy dziecko wie, co i kiedy się wydarzy to

będzie czuło się bezpiecznie, pewnie. Możemy mu w tym pomóc:

upewnij się, że wszsycy znają godzinę zbiórki oraz wiedzą kiedy kończy

się mecz; używaj tej samej rozgrzewki, ale wyznaczaj innych

zawodników do jej prowadzenia;

Dzień meczowy jest przedłużeniem treningu. Nawet jeżeli rozgrywasz

mecz swojego życia, to musisz pozostać wierny filozofii. Nie pozwól,
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aby strach przed porażką zmienił Twoje nastawienie. Dzień meczowy

jest okazją dla Twoich zawodników do wspólnej zabawy, budowania

silnych więzi, kontynuowania nauki. Wybieraj zadania meczowe, które

będą wspierać Twój proces treningowy.

Gra na cztery bramki [VIDEO]

Dzięki większej ilości bramek Twoi zawodnicy będą mieli możliwość zdobycia

większej liczby goli. Mimo, że gra jest mniej realna (nie toczy się na dwie

bramki), to sprzyja zwiększaniu umiejętności przez zawodników. 

Jeżeli chcesz wprowadzić grę na cztery bramki, to powinieneś być

świadomy celu, który chcesz osiągnąć proponując taką grę. Dla przykładu,

celem mogłaby być otwarta pozycja przyjęta przez zawodnika.

Umiejętność pozwala widzieć większy obszar boiska, daje możliwość

zmiany centrum gry. Celem poprawy otwartej pozycji podziel boisko do gry

5v5 linią pionową. 

Jeżeli zawodnicy zmienią kierunek gry podając piłkę z jednej na drugą

połowę oraz strzelą bramkę – przyznaj 2 punkty zamiast 1 punktu. W filmie

grę na cztery bramki prezentuje angielski trener, Peter Augustine.

 

Na koniec jeszcze ciekawa aplikacja, która pozwoli Ci generować grafikę z

meczowym składem. Idealnie sprawdzi się do wzbogacenia Twoich

mediów społecznościowych.

Lineup11 (link).

Już ponad 110 trenerów zdecydowało się dołączyć do płatnej wersji

Szkoły  T renera. W marcu otrzymają oni dostęp do trzech świetnych

szkoleń, a później .... znacznie więcej.

Naszym celem jest budowa społeczności trenerów, którzy chcą wiedzieć

więcej. Jeśli należysz do takich osób to zapisz się do wersji Premium już

teraz!

CZYTAJ WIĘCEJ

Do usłyszenia! �
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W każdej chwili możesz zrezygnować z
otrzymywania maili.

Rezygnuję

T rening Dzieci 2.0.
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