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Cechy dobrego trenera 
 

Prawdziwy trener pracujący z dziećmi to ktoś, 
kto wie, że zwycięstwo jest wspaniałe, ale nie 
jest najważniejsze. 
 

CIERPLIWOŚĆ – to prawdopodobnie 
najważniejsza cecha. Kilkunastu zawodników 
wymaga ciągłej uwagi, a trener musi mieć 
świadomość, że każdy z nich jest inny. 
 

ODPORNOŚĆ – mocno związana z 
cierpliwością. Dzieci mogą być niesforne, 
kapryśne czy leniwe. Odporność i tolerancja to 
odpowiednie nastawienie do zawodników także 
wtedy, gdy są w gorszym nastroju i humorze. 
Dzieci też mogą mieć „gorszy dzień”. 
 

AKCEPTACJA – każde dziecko jest inne, 
zarówno pod względem charakteru, jak i 
umiejętności piłkarskich. Dobry Trener do 
każdego zawodnika podchodzi indywidualnie i 
stara się pomóc mu w dojściu do jego własnego 
szczytu umiejętności. Nikt nie jest idealny! 
 

MOTYWACJA – piłka nożna może być 
postrzegana jedynie jako kopanie piłki, ale też 
jako szansa na prawidłowy rozwój dziecka. 
Prawdziwą sztuką jest zarażenie dziecka pasją i 
utrzymanie tej pasji w każdym kolejnym sezonie. 
 

SZACUNEK – wielu trenerów, rodziców czy 
kibiców krytykuje czy wręcz poniża dzieci, gdy 
popełnią błąd. Czasami także zawodników 
drużyny przeciwnej. To nie Mistrzostwa Świata! 
Dobry Trener zawsze wspiera swojego gracza i 
nie pozwala na poniżanie go przez innych. 
 

SPORTOWA POSTAWA – niezwykle 
ważne dla Trenera jest ukształtowanie u dzieci 
postawy mówiącej o tym, że na wynik końcowy 
każdy z nich ma równy wpływ – wszyscy 
wygrywamy i wszyscy przegrywamy. Bardzo 
istotny w drużynie jest szacunek zawodników do 
siebie, bez względu na różnice w 
umiejętnościach każdego z członków zespołu. 
 

UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA 
WIEDZY – brzmi łatwo, ale tak nie jest. Jest 
przecież olbrzymia różnica między „trenerem”, 
który jedynie krzyczy na swoich zawodników 
podczas spotkań, a prawdziwym trenerem, 

który ma rzeczywisty wpływ na podnoszenie 
umiejętności swoich graczy. Dobry Trener 
wymaga od każdego zawodnika tyle, ile jest on 
w stanie osiągnąć, a gdy już poprawi swoje 
umiejętności, wówczas podnosi mu poprzeczkę 
jeszcze wyżej. Mały piłkarz cały czas musi mieć 
cel, do którego dąży, ale jednocześnie musi to 
być cel, do którego jest w stanie dotrzeć. Trener 
uczy podstawowych umiejętności, wyjaśnia 
trudniejsze zagadnienia, ale przede wszystkim 
uczy kreatywnego myślenia. 
 

ZAMIŁOWANIE DO PRACY Z DZIEĆMI 
– dzieci mają tak wiele energii, że potrafią 
uczynić każdy trening i mecz wspaniałym 
przeżyciem dla trenera. To właśnie ta dziecięca 
pasja pokazuje, co jest w sporcie najważniejsze. 
Bez niej byłby nudny i mało emocjonujący. Pasja 
najmłodszych zawodników powoduje, że 
trenerzy chcą się mierzyć z coraz większymi 
wyzwaniami, ich energia jest zaraźliwa i 
motywuje do jeszcze większego wysiłku. 
 

MIŁOŚĆ DO PIŁKI NOŻNEJ – trenerzy 
muszą kochać sport i – co ważniejsze – 
muszą pokazać małym zawodnikom swój 
wielki entuzjazm w każdym aspekcie gry, czy 
to nauczając umiejętności technicznych czy 
też podstaw taktycznych. Miłość do piłki 
nożnej to także promowanie odpowiednich 
pozytywnych postaw, nauczanie idei fair-play, 
szacunek dla przeciwników, sędziów i kibiców. 
Jedynie Dobry Trener, który kocha tę grę, potrafi 
wprowadzać powyższe aspekty bez względu na 
wynik. 
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Współpraca trenera z 
rodzicami 

– o czym należy pamiętać 
 
 
Trenowanie dzieci to zajęcie ekscytujące i 
nietypowe, podczas którego czasami zdarzają 
się problemy w stosunkach z rodzicami. Część z 
nich na przykład chce, aby ich dzieci spędzały 
więcej czasu na boisku niż dotychczas, z kolei 
innym wydaje się, że na sporcie znają się 
najlepiej i podważają kompetencje trenera. 
Pomimo tego, nie można się zniechęcać i należy 
pamiętać, że to oni ponoszą koszty treningu 
swojego dziecka i też chcieliby mieć pewien 
wpływ na jego rozwój. Istnieje kilka kwestii, 
które mogą w wyraźny sposób ułatwić 
współpracę z rodzicami i sprawić, że ich wpływ 
będzie pozytywny. 

 
 
Zorganizuj przed rozpoczęciem sezonu (rundy) 
spotkanie z rodzicami, podczas którego 
wspólnie omówicie plany i oczekiwania na 
najbliższe miesiące. Zachęcaj rodziców do 
zadawania pytań i wyrażania własnego zdania. 
Okaż im zrozumienie i zainteresowanie. Może to 
w dużym stopniu ułatwić dalszą współpracę i 
uczynić te stosunki bardziej otwartymi (w części 
"Organizacyjne Spotkanie z Rodzicami" znajduje 
się kilka podpowiedzi jak dokładnie się do niego 
przygotować). 
 
Zawsze wysłuchuj ich pomysłów i odczuć. 
Czasem ich podpowiedzi mogą być okazją do 
refleksji i być może skorygowania Twojego 
podejścia albo pozwolą zwrócić uwagę na 
szczegół, którego wcześniej nie zauważyłeś. 
Pamiętaj, że to ich dzieci i też zależy im na ich 
rozwoju! Zaznacz też, że najlepszym momentem 
na przekazywanie spostrzeżeń lub po prostu 

chwilę rozmowy jest czas po treningu a nie w 
jego trakcie. 
 
 
Musisz wiedzieć, jakie są cele, które chcesz 
osiągnąć i jak chcesz je zrealizować - bez 
względu na to, czego oczekują rodzice, bo to Ty 
jesteś Trenerem, a nie oni. Pamiętaj też, że nie 
jesteś w stanie zadowolić wszystkich! Ale staraj 
się zawsze wyjaśniać rodzicom, dlaczego akurat 
w taki sposób prowadzisz zespół i takie cele 
sobie założyłeś. W przypadku trudnych kwestii 
rozmawiaj z rodzicem indywidualnie. Pozwól 
rodzicowi się wypowiedzieć i słuchaj tego, co ma 
Ci do powiedzenia. Czasem może on 
potrzebować jedynie chwili rozmowy. Wysłuchaj 
go uważnie, a na zakończenie podziękuj za 
przedstawienie swojego punktu widzenia. 
 
Każdy trener musi też być odporny na 
nieuczciwą presję. Pamiętaj, że to do Ciebie jako 
Trenera należy ostateczna decyzja. To 
oczywiście nie oznacza, że nie należy słuchać 
rodziców. Nie dyskutuj na temat konkretnego 
gracza z innymi rodzicami. Musisz też każdego 
ze swoich zawodników traktować z takim 
samym szacunkiem, jakiego Ty wymagasz od 
rodziców. Poproś rodziców, aby nie krytykowali 
zawodników podczas meczów czy treningów. 
Nie pozwól, aby Twoi mali piłkarze byli 
upokarzani - szczególnie przez własnych 
rodziców. Nie wiń dzieci za działania ich 
rodziców! 
 
Bądź konsekwentny! Jeśli zmienisz reguły, które 
na początku rundy ustaliłeś z zawodnikami i 
rodzicami, a nie poinformujesz ich o tym, może 
to powodować problemy. Wobec tego, informuj 
rodziców o wszelkich zmianach tak szybko, jak 
tylko to możliwe. 
 
Najważniejsze, abyś był sprawiedliwy i uczciwy! 
Jeśli będziesz traktował wszystkich zawodników 
jednakowo, to zyskasz szacunek ich oraz ich 
rodziców. 
 
Pamiętaj, że możesz mieć do czynienia z dziećmi 
o odmiennych charakterach i różnym poziomie 
umiejętności. Także każdy rodzic jest inny. Jest 
to więc olbrzymie wyzwanie dla Ciebie, aby po 
zakończeniu sezonu każdy uznał go za udany! 
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Organizacja zespołu 
 

Organizacyjne spotkanie z 
rodzicami 

Wszyscy trenerzy pracujący z dziećmi muszą 
potrafić w odpowiedni sposób komunikować się 
z rodzicami. W tym celu warto przed 
rozpoczynającą się rundą przygotować 
spotkanie organizacyjne. Może ono się odbyć 
przed lub po pierwszym treningu w danym 
sezonie lub w innym dniu w ustalonym wcześniej 
miejscu. Bez względu na format spotkania, może 
ono dać wiele pozytywnych efektów w trakcie 
całego sezonu. Jeżeli spotkanie jest niemożliwe 
warto przynajmniej zamieścić wszystkie 
podstawowe kwestie w liście do rodziców (np. 
na stronie internetowej). 
 

Podstawowe cele Spotkania z 
Rodzicami 

• przedstawienie rodzicom celów i planów na 
najbliższy sezon, 
• zapoznanie z rodzicami nowych 
zawodników, kontakt z trenerem (i asystentem), 
• poinformowanie o oczekiwaniach względem 
dzieci oraz rodziców, 
• umożliwienie rodzicom przedstawienia 
swoich pytań czy obaw, 
• uzyskanie wsparcia ze strony rodziców przy 
ewentualnych sprawach organizacyjnych 
(turnieje, wyjazdy, imprezy klubowe, itp.). 
 
 

Co należy rozważyć, gdy 
organizujemy spotkanie? 

Pamiętaj, aby odbyło się ono jak najwcześniej, 
najlepiej przy okazji pierwszego treningu. 
Przygotuj wszelkie materiały, które chcesz 
rozdać rodzicom, na przykład: 

• aktualną listę zawodników (podział na 
grupy, jeśli taki istnieje); 
• harmonogram treningów, turniejów, testów 
czy naborów, 
• ważne zasady obowiązujące zawodników i 
rodziców, 
• wymagania dotyczące frekwencji,  
• zasady dotyczące wyboru zawodników na 
turnieje, 
• dane kontaktowe (telefon, e-mail), 

• informacja, gdzie rodzice mają szukać 
aktualnych spraw dotyczących drużyny (strona 
internetowa). 
 

Bądź przygotowany do tego spotkania. Miej 
przy sobie jego program. 
 
 

Najważniejsze sprawy 
 

Wprowadzenie 

Jeśli zaczynasz pracę z zespołem: 
• przedstaw siebie (i swojego asystenta), 
• przekaż kilka podstawowych informacji na 
temat swoich kwalifikacji i doświadczenia. 
 
 

Własna filozofia pracy z dziećmi 

• przypomnienie, co jest najważniejsze w 
sporcie dzieci, 
• przedstawienie, jakimi metodami zamierzasz 
pracować, 
• przypomnij, jakie znaczenie w treningu 
dzieci mają gry i zabawy, 
• przypomnij, że na tym etapie zwycięstwo nie 
jest najistotniejsze, 
• zaznacz, jakie reguły obowiązują 
zawodników w zakresie frekwencji czy 
zachowania i czego nie będziesz tolerował, 
• przedstaw, jak zamierzasz prowadzić zespół 
podczas meczów – częste zmiany, wystawianie 
graczy na różnych pozycjach (także w bramce); 
zaznacz też co będzie miało wpływ na 
powołania na turnieje, 
• przypomnij harmonogram treningów – w 
jakie dni, jak często, ile będą trwały, itp., 
• przypomnij harmonogram rozgrywek i 
turniejów – ile minut przed meczem należy się 
stawić, co sądzisz o spóźnieniach, jak 
poinformować Cię o nieobecności, itp., 
• zaznacz, czy obowiązywać będzie selekcja i 
czy zamierzasz przyjąć nowych zawodników po 
naborze, 
• przypomnij o konieczności aktualizowania 
badań zawodników, 
• przedstaw, jaki sprzęt zawodnik musi mieć 
przygotowany na zajęcia i turnieje (koszulka 
klubowa, spodenki, bluza dresowa, ochraniacze, 
odpowiednie obuwie, woda niegazowana), 
• przypomnij, jakie obuwie i rozmiary piłek 
rodzice powinni kupować dzieciom, 
• zaznacz też, że piłka nożna jest sportem 
kontaktowym i czasem wiąże się to z pewnym 
ryzykiem doznania kontuzji, 
• zwróć rodzicom uwagę przede wszystkim na 
kwestie, które ulegają zmianie w porównaniu z 
poprzednim sezonem. 
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Prowadzenie zespołu 

• zapytaj, czy są rodzice, którzy chcieliby 
pomóc przy organizacji turniejów, rozgrywek, 
wyjazdów czy innych imprez, 
• przypomnij, jak będziesz informował o 
nagłych sytuacjach (odwołanie zajęć czy 
wyjazdu na turniej) – czy będzie to tylko strona 
internetowa czy może przekażesz informację do 
kilku rodziców telefonicznie, a oni będą mieli za 
zadanie poinformowanie pozostałych. 
 

Odpowiedzialność trenera 

• pokaż, że to Ty dowodzisz drużyną, 
• traktuj każdego gracza sprawiedliwie, 
• miej przygotowane każde zajęcia w oparciu 
o wymagania dostosowane do wieku dzieci, 
• pokaż, że podchodzisz do zajęć 
profesjonalnie i z zaangażowaniem - zawsze 
bądź na czas i pozostań dopóki ostatni z Twoich 
zawodników nie zostanie odebrany z zajęć, 
• staraj się wpłynąć na każdego zawodnika 
tak, aby wzrosło jego poczucie własnej wartości, 
• postaw przed każdym swoim zawodnikiem 
takie cele, które jest w stanie osiągnąć, 
• informuj rodziców o każdej zmianie w 
harmonogramie treningów i turniejów, 
• staraj się, aby każdy z Twoich zawodników 
pojawił się w każdym meczu na boisku, 
• szanuj sędziego i zachowuj się spokojnie, 
• po każdym, meczu - bez względu na 
przebieg i wynik - podziękuj trenerowi 
przeciwnej drużyny, abyś zawsze był dobrym 
przykładem dla swoich zawodników. 

 

Prawa i obowiązki zawodnika 

• uczestniczy w każdym treningu i 
rozgrywkach, na które zostanie powołany przez 
trenera; stawia się na nie zawsze na czas, 
• na każde zajęcia ma przygotowany sprzęt, 
• jeśli nie może uczestniczyć w zajęciach 
wcześniej informuje o tym trenera, 

• traktuje każdy trening jako wyzwanie i daje z 
siebie wszystko, 
• jeśli ma jakiś problem albo inne zdanie mówi 
o tym trenerowi i wspólnie starają się go 
rozwiązać, 
• stara się pracować zespołowo i być dobrym 
kolegą dla innych graczy, 
• szanuje sędziego i przeciwników – bez 
względu na wynik, 
• szanuje rodziców i trenera, 
• zawsze jest wspierany przez trenera i 
pozostałych zawodników, szczególnie wtedy, 
gdy zdarzy mu się popełnić błąd. 
 

 
 

Odpowiedzialność rodzica 

• przywozi dziecko na trening i zawody na 
czas, 
• wspiera swoje dziecko i innych graczy 
(krytykowanie czy poniżanie nie poprawia 
umiejętności!) 
• pomaga dziecku zrozumieć, że jego wysiłek 
ma wpływ na wynik całego zespołu, 
• zależy mu na opanowaniu przez dziecko 
umiejętności i dobrej zabawie, a nie wygrywaniu, 
• unika nagród materialnych dla dziecka 
(nagrodą jest sama gra!), 
• dopinguje zespół w kulturalny sposób, 
• powstrzymuje się od krytykowania również 
przeciwników, ma pozytywny stosunek do 
wszystkich małych piłkarzy, 
• szanuje sędziego – im też zdarzają się 
pomyłki i błędy, ale starają się to robić najlepiej, 
jak potrafią (jeśli uważasz, że zrobiłbyś to lepiej, 
zgłoś się na kurs; PZPN z pewnością przyjmie 
dobrego sędziego!), 
• powstrzymuje się od kierowania zespołem i 
zbyt wielu podpowiedzi w trakcie meczu 
(spróbuj zrozumieć różnicę pomiędzy rolą 
trenera a rodzica). 

 

Odpowiedz na każde pytanie Rodziców! 
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Sprzęt zawodnika 
 
PIŁKA  
– zachęcaj zawodników, aby każdy z nich miał w 
domu własną piłkę, której będzie używał poza 
treningami lub gdy postawisz przed graczami 
jakieś zadanie (np. nauka żonglerki czy nowego 
zwodu). 

 

 
Zwróć też uwagę rodzicom, aby piłka, którą 
kupią dziecku miała odpowiedni rozmiar. Zdarza 
się bowiem, że dzieci używają piłek zbyt dużych 
jak na swój wiek i umiejętności. Są trzy 
podstawowe rozmiary: 3 - najmniejszy rozmiar, 
przeznaczony dla najmłodszych (kategorie od U-
6 do U-8 lub U-9); 4 - średnia wielkość i waga 
(kategorie U-9 do U-12/U-13); 5 - standardowy 
rozmiar, używany także przez dorosłych (od U-
13/U-14). 
 
TORBA SPORTOWA  
– torba (lub plecak) musi być odpowiednia dla 
wieku dziecka. Powinna być wystarczająco duża, 
aby pomieścić podstawowy sprzęt małego 
piłkarza. Przy tym należy pamiętać, że dla 
trenera jest sporym ułatwieniem, gdy każdy z 
graczy sam umie się spakować i zadbać o własny 

sprzęt. Gdy dzieci są już starsze, rodzice nie 
powinni ich pakować i nosić ich torby. Dzieci 
uczą się dzięki temu odpowiedzialności. 
 
OCHRANIACZE  
– powinny być wymagane zarówno w trakcie 
rozgrywanych meczów, jak i podczas treningów. 
Dzięki temu zawodnik nie tylko chroni golenie, 
ale także przyzwyczaja się do ich zakładania. 
Przy dokonywaniu wyboru ochraniaczy warto 
zwrócić uwagę na jakość i odpowiedni rozmiar, 
ale również czy są wykonane z materiału, który 
można prać. 
 
OBUWIE PIŁKARSKIE  
– w najmłodszych kategoriach wiekowych (U-5 i 
U-6) obuwie może być dowolne, jeśli nie sprawia 
ono dzieciom trudności w poruszaniu się. 
Później należy zaopatrzyć zawodnika w 
odpowiednie buty. Nie mogą być one zapinane 
na rzepy, bo to w dużym stopniu utrudnia 
panowanie nad piłką. Przy zakupie obuwia nie 
można dobierać butów o kilka numerów 
większych niż stopa. To znacznie spowalnia 
przyswajanie nowych elementów. Lepiej kupić 
tańsze buty, które za kilka miesięcy będzie 
można wymienić, niż bardzo drogie, które mają 
przetrwać kilka lat. 
 
WODA NIEGAZOWANA  
– każdy z graczy powinien mieć przygotowaną 
na każdy trening i mecz butelkę (lub bidon) z 
wodą niegazowaną. Podczas zajęć trener 
kilkukrotnie przerywa trening i daje możliwość 
uzupełnienia płynów. Nie są dozwolone żadne 
inne napoje gazowane czy słodzone. 

 

KOSZULKI, SPODENKI, GETRY, DRES  
– każdy z graczy posiada klubowy strój 
meczowy, który jest używany jedynie podczas 
turniejów. Poza tym zawodnicy na treningi 
przychodzą ubrani w koszulki treningowe (co 
znacznie ułatwia trenerowi prowadzenie zajęć), 
a gdy jest chłodniej również w klubowy dres. 
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Trening 
 

Ogólne wytyczne dotyczące 
planowania szkolenia 

Planowanie 
 
Planowanie jest niezbędne, aby osiągnąć sukces 
w pracy szkoleniowej i odgrywa ważną rolę w 
przygotowaniu każdego treningu. Ogólny plan 
należy przygotować jeszcze przed rozpoczęciem 
sezonu, aby był on punktem wyjścia do każdych 
kolejnych zajęć. 

Planowanie przed sezonem 

Musisz wiedzieć, ile czasu będą trwały zajęcia z 
Twoją grupą wiekową oraz ile razy w tygodniu 
będą się odbywały. Zajęcia dla najmłodszych 
zespołów trwają nie więcej niż 60 minut i 
odbywają się 2 razy w tygodniu (U-5/U-6/ U-7). 
Także dwukrotnie w tygodniu organizowane 
zajęcia dla kategorii U-8, jednak czas trwania 
wynosi 75 minut. Cztery kolejne kategorie 
wiekowe (U-9/U-10/U-11/U-12) trenują dwa razy w 
tygodniu po 90 minut. Najstarsza drużyna (U-13) 
spotyka się na trzech treningach w tygodniu, 
trwających po 90 minut. Pięć najstarszych 
roczników (od U-9 do U-13) dodatkowo raz w 
tygodniu rozgrywają mecze w ramach Ligi 
Mistrzów Koziołka. Poza nimi zawodnicy 
uczestniczą też w zajęciach dodatkowych 
(treningi bramkarskie czy zajęcia propriocepcji). 
 
Pamiętaj o dwóch podstawowych celach, jakie 
stoją przed trenerem pracującym z dziećmi 1. 
trening ma być dla nich świetną zabawą, 2. dzięki 
treningom powinni stać się lepszymi piłkarzami. 
 
Stawiaj przed swoją drużyną takie cele, które Ty 
i zawodnicy będziecie w stanie osiągnąć! Zawsze 
bierz pod uwagę nie tylko wiek, ale także 
doświadczenie i umiejętności, które posiadają 
Twoi gracze. Warto przed sezonem ustanowić 
pewien priorytet, zdecydować, co będzie dla 
Ciebie najbardziej istotne? 

Poinformuj rodziców przed sezonem, czy w 
przypadku niekorzystnych warunków 
pogodowych treningi będą się odbywały 
zgodnie z harmonogramem. Zaznacz, że sam 
deszcz nie jest wystarczającym argumentem do 
odwołania zajęć. Ustal, w jaki sposób będziesz 
informował o odwołaniu treningu czy meczu 
(telefonicznie czy jedynie za pośrednictwem 
strony internetowej). 

Plany treningowe 
Przed każdym treningiem miej przygotowany 
dokładny plan tego, co chcesz przeprowadzić. 
Nie da się poprowadzić efektywnych zajęć, jeśli 
nie masz pojęcia, co chcesz w ich trakcie 
osiągnąć.  

Plan treningu powinien być przygotowany w 
miarę szczegółowo, dzięki czemu z góry 
będziesz wiedział, w jaki sposób podzielić zespół 
na grupy czy jak rozstawić potrzebny sprzęt. 
 
Gdy przygotowujesz zajęcia, zapamiętaj kilka 
poniższych wskazówek, aby były one 
interesujące, a dzieci się nie znudziły: 

• Daj zawodnikom możliwość jak największej 
liczby kontaktów z piłką, 
• Każdy zawodnik powinien być 
zaangażowany w każdym fragmencie treningu; 
nie powinien się nudzić i czekać na swoją kolej, 
• Zamień nudne ćwiczenia na różne formy gry, 
• Pozwól dzieciom GRAĆ kreatywnie! 
• Przygotuj taką rozgrzewkę, która będzie 
równie atrakcyjna dla dzieci jak gra, 
• Przygotuj takie ćwiczenia, które zawodnicy 
będą mogli wykorzystać w grze w części 
końcowej treningu, 
• Staraj się ograniczyć tłumaczenie 
zawodnikom ćwiczeń, im będzie ono dłuższe 
tym mnie będą skupieni na tym, co mówisz. 
 
Po każdych rozegranych meczach w ramach ligi, 
bardzo ważne jest, aby kilka pierwszych minut 
kolejnego treningu poświęcić na omówienie 
dobrych elementów czy zwodów, tych, które 
należy poprawić oraz postawić przed drużyną 
cel na następne spotkania. 
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Praca trenera 
"Jeśli nie jesteś 15 minut przed treningiem, 

jesteś 15 minut spóźniony” 
 
Tego nie powinieneś robić podczas zajęć... 

• wybieranie przez zawodników własnych 
składów, 
• dodatkowa presja, 
• długie przestoje, 
• kojarzenie ćwiczeń z karą, 
• długotrwałe i nudne ćwiczenia, 
• okresy bezczynności; 
 

...a to jak najbardziej... 

• wprowadź do swoich zajęć gry, które dzieci 
już znają (z placów zabaw, szkoły, itp.) 
• pozwól zawodnikom prowadzić część 
rozgrzewki przedmeczowej, 
• staraj się zwięźle omówić, dlaczego uczycie 
się danego elementu i kiedy wykorzystać go 
podczas gry, 
• używaj jedynie krótkich komunikatów, 
• stwórz pozytywną atmosferę, 
• zachęcaj dzieci do podejmowania własnych 
decyzji, 
• czasami ustal pewien element jako zadanie 
domowe (nie zapomnij tego sprawdzić na 
kolejnych zajęciach!). 
 

 
Główne zasady prowadzenia zajęć z 

dziećmi: 

• trening dostosowany do rozwoju oraz 
poziomu umiejętności graczy,  
• czytelne, zwięzłe i zrozumiałe komunikaty, 
• przejście od prostych do złożonych zadań, 
• każdy element treningu podporządkowany 
celowi, jaki na dane zajęcia został założony, 
• trening rozpoczynany rozgrzewką natomiast 
kończony zawsze grą! 
 

Przygotowanie treningu 

Kilka przydatnych pytań, na które warto sobie 
odpowiedzieć opracowując zajęcia: 

• czy występują elementy zabawy? 
• ile zajmie przejście między kolejnymi 
zadaniami? 
• czy wszyscy gracze będą w równym stopniu 
uczestniczyli w treningu? 
• czy są momenty, gdy zawodnicy mogą być 
kreatywni i sami decydują, co zrobić? 
• czy przestrzeń do wykonania 
każdego ćwiczenia jest odpowiednia? 
• czy element, który zawodnicy trenują 
rzeczywiście będzie im przydatny w trakcie gry? 
• czy mali piłkarze będą się dobrze bawić 
podczas treningu? 

 

Podstawowe elementy wpływające na 
zaangażowanie graczy w trening 

(modyfikuj je i zmieniaj!): 

• liczba piłek, 
• rozmiar piłek, 
• liczba i skład zespołów biorących udział w 
formach gry na zakończenie treningu, 
• rozmiar i kształt pola gry, 
• liczba bramek, 
• rozmiary bramek, 
• różne sposoby na zdobywanie punktów w 
trakcie gry (premiuj graczy np. za wykonany 
zwód), 
• ilość kontaktów z piłką w trakcie gry 
(minimalna lub maksymalna). 
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Zajęcia treningowe 
 

Rozgrzewka 

Przygotowanie do głównej części zajęć, 
najczęściej poprzez zabawę. 
 
Rozgrzewka jest wstępem do dalszej części 
treningu. Przygotowuje ciało i umysł. Wszelkie 
zabawy nastawione na kontrolę nad piłką są 
najbardziej pożądane (rozwijające przy okazji 
zdolności koordynacyjne, zwinność czy gibkość). 
 
Pozwól podczas tej części zajęć, aby zawodnicy 
jak najwięcej bawili się piłką i rozwijali 
indywidualne umiejętności. Oczywiście można tu 
wprowadzić także sporo ciekawych zabaw 
(wszelkie berki z piłkami). Pamiętaj jednak, aby 
stale dopingować małych graczy do jeszcze 
lepszej kontroli nad piłką i być aktywnym 
uczestnikiem tej części treningu. 
 
Im więcej Twoi piłkarze będą mieli kontaktów z 
piłką, tym łatwiej będą nad nią panowali i więcej 
się nauczą! 
 

Zadania indywidualne 
Im Twoi zawodnicy są młodsi, tym mniej 
powinieneś stosować formy ścisłej. Zastanów 
się zawsze, jak przeprowadzić nauczanie 
nowego elementu, aby pobudzić graczy oraz 
łatwiej było im się skupić na zadaniu. Wielu 
elementów technicznych można nauczyć 
poprzez formy zabawowe. 
 
Pamiętaj, że to szczególny okres, kiedy 
zawodnicy sami odkrywają wiele elementów. 
Pozwól, aby byli kreatywni i działali z 
wyobraźnią!  
 
Ćwiczenia powinny być dostosowane do wieku 
oraz poziomu Twojego zespołu. Nie wykonuj 
zbyt długo jednego ćwiczenia (pamiętaj, że 
umiejętność skupienia się u dziecka jest 
ograniczona!). 
 

Zadania grupowe 

Ćwiczenia w grupach są rozszerzeniem ćwiczeń 
indywidualnych i powinny z nich wynikać. Warto 
pamiętać, że grupy, w których zawodnicy 
pracują nie powinny być zbyt liczne. Dzięki temu 
gracze ciągle mają możliwość wielu kontaktów z 
piłką. Nie zapominaj, że to właśnie zadania w 
grupach w szczególny sposób powinny rozwijać 

kreatywność Twoich zawodników. Podpowiadaj 
im, ale pozwól też rozwiązywać dane sytuacje 
według własnego pomysłu. 
 
Ta część treningu powinna być zróżnicowana i 
ciekawa dla zawodników. Staraj się 
demonstrować każde ćwiczenie bardzo 
dokładnie. Nie bój się też wykorzystywać 
samych graczy, aby pokazali jakiś element. To 
też ważne i mobilizujące dla nich, gdy występują 
przed całą grupą! 
 
Organizując pracę w grupach, podziel Twoich 
piłkarzy na więcej grup. To z pewnością 
znacząco zwiększy liczbę kontaktów z piłką oraz 
spowoduje, że nie będą stali w kolejce. 

 

 
Gra 

Ta część treningu ma na celu zapoznanie graczy 
z wieloma różnymi aspektami występującymi w 
trakcie meczu. Ale pamiętaj o najważniejszym: 
dzieci chcą grać, bo sprawia im to sporo radości. 
Po krótkim wyjaśnieniu zasad i/lub pokazie jak 
najszybciej pozwól zawodnikom GRAĆ. 
 
Wszelkie formy małych gier (np. 4x4) są 
doskonałym narzędziem, aby włączyć w grę 
każdego, bez względu na umiejętności. Częste 
zmiany liczby bramek, ich rozmiarów czy choćby 
kształtu pola wpływa na konieczność 
kreatywnego myślenia. 
 
Bądź przygotowany, aby dokonać pewnych 
korekt już w trakcie treningu. Pogorszenie 
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pogody, zły stan boiska czy mała liczba 
zawodników, którzy przyszli na trening – to 
wszystko może wpływać na Twoje zajęcia.  
 
Bądź elastyczny i przygotowany na dokonanie 
zmian – nawet w ostatniej chwili! 
 
Być może będzie trzeba wydłużyć czas któregoś 
ćwiczenia, jeśli Twoi gracze będą mieli z nim 
szczególne trudności. Warto też pamiętać, że 
gdy jest wyjątkowo gorąco, należy robić 
częstsze niż zazwyczaj przerwy na uzupełnienie 
płynów lub ograniczyć intensywność zajęć. 

 

Zarządzanie zespołem 
Dyscyplina 

Już na pierwszym treningu warto określić jasne 
zasady dotyczące frekwencji na zajęciach i 
turniejach, zachowania czy choćby szacunku dla 
pozostałych członków zespołu. Warto, aby te 
sprawy ustalić w porozumieniu z zawodnikami. 
W przejrzysty sposób należy także określić, jakie 
będą konsekwencje niedostosowania się do 
reguł (co się stanie w przypadku 
niekoleżeńskiego zachowania lub umyślnego 
faulu). Jest to dobry moment na omówienie z 
drużyną celów, jakie chcielibyście osiągnąć w 
najbliższym sezonie. 
 
Kilka innych wskazówek pomocnych przy 
utrzymaniu dyscypliny w drużynie: 

• Postaraj się, aby zawodnicy cały czas byli 
zajęci treningiem. Gdy stoją w kolejce do 
wykonania ćwiczenia, to jest olbrzymia szansa 
na to, że będą przeszkadzać! 
• Bądź pozytywnie nastawiony do graczy. 
• Próbuj na bieżąco rozwiązywać pojawiające 
się problemy, nim przybiorą większe rozmiary! 
• Nim wymierzysz karę komuś, kto 
przeszkadza, najpierw z nim porozmawiaj i 
spróbuj wyjaśnić, o co chodzi. 

Ciągle staraj się doskonalić swoje umiejętności w 
zakresie komunikacji z rodzicami i – przede 
wszystkim – zawodnikami. Wielu trenerów 
wyraża się jasno, precyzyjnie i zrozumiale dla 
dzieci. Jednakże, większość ma większe lub 
mniejsze problemy z umiejętnością słuchania 
swoich graczy, odczytywaniem pewnych 
niewerbalnych sygnałów czy odpowiednim 
odbiorem ich emocji. Pamiętaj – im lepiej 
będziesz rozumiał swoich zawodników, tym 
mniej kłopotów związanych z niewłaściwym 
zachowaniem będziesz miał podczas zajęć. 
 
 

GŁÓWNE PUNKTY  
do zapamiętania, aby Twoje zajęcia 

były udane: 

BĄDŹ PRZYGOTOWANY. Miej plan, co chcesz 
zrobić podczas treningu. 
 
PROSTOTA. Wykonaj prosty pokaz ze zwięzłym 
omówieniem, a potem pozwól pracować 
dzieciom. Maksymalnie ZWIĘKSZAJ liczbę 
kontaktów z piłką. 
 
Trening ma być dobrą ZABAWĄ. Czasem zadania 
w materiałach trenerskich niekoniecznie muszą 
być odpowiednie dla Ciebie i Twoich 
zawodników. Bądź gotowy, aby zamienić je na 
coś, co będzie bardziej interesujące dla drużyny. 
 
Staraj się STOPNIOWO zwiększać trudność 
wykonywanych zadań. Zacznij od 
najłatwiejszych ćwiczeń. Następnie zwiększ 
szybkość, a na koniec wprowadź zadania 
symulujące warunki meczowe. Zawsze rozważ 
wiek i poziom umiejętności Twojego zespołu. 
Dla bardziej uzdolnionych staraj się wprowadzać 
pewne dodatkowe wymagania (np. ograniczenie 
przestrzeni czy czasu). 
 
Zawsze w zajęciach musi być czas na GRĘ. 
 
Zawsze DBAJ O BEZPIECZEŃSTWO swoich 
graczy podczas zajęć. 
 
Raz na jakiś czas, ZADAJ SOBIE PYTANIA: 
Dlaczego jestem trenerem? Co udało mi się 
osiągnąć? To pomoże Ci stale być 
zmobilizowanym i ciągle się rozwijać. 
 
Zawsze stawiaj sobie pytanie, czy dzieci są 
zadowolone i szczęśliwe. Jeśli odpowiedź brzmi 
TAK, to osiągnąłeś sukces! 
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U-5/U-6 
Zawodnicy do 6. roku życia 
 
"W pierwszych latach przygody z piłką nożną, 
dużo ważniejsze jest zrozumienie samych dzieci 
niż futbolu.” 

 

Charakterystyka graczy do 6. 
roku życia 
U5/U6 | 3 x 3 bez bramkarzy 

• umieją się skoncentrować tylko na chwilę, 
• potrafią się skupić tylko na jednym 
problemie, 
• rozumieją proste zasady, objaśnione zwięźle 
i prosto zademonstrowane, 
• mogą czegoś nie rozumieć i nie zapamiętać: 
gdzie są wyznaczone linie boiska; z kim grają w 
drużynie; do której bramki muszą oddać strzał 
(należy być cierpliwym oraz podchodzić do 
takich sytuacji z uśmiechem), 
• czasem się zniechęcają, gdy coś im nie 
wychodzi; zamiast krytykować, podpowiadaj i 
udzielaj wielu pochwał, 
• potrzebują wielu pochwał i gry bez żadnej 
presji; za zwycięstwo nie powinno się nagradzać 
(pucharami czy medalami), 
• grają zawsze indywidualnie: nawet jeśli 
rozgrywają mecz 3 x 3, to w rzeczywistości 
przypomina to grę jednego przeciw pięciu, bo 
każdy mały piłkarz chce posiadać piłkę w tym 
samym czasie, 
• stale są w ruchu: czasem będą biegać dopóki 
się nie przewrócą; szybko się męczą, ale jeszcze 
szybciej odzyskują siły, 
• rozwój dziewczynek i chłopców jest w tym 
wieku bardzo podobny, 
• koordynacja ruchowa jest jeszcze dosyć 
ograniczona, 
• uwielbiają biegać, gonić innych, skakać czy 
przetaczać się, 
• umiejętności rzucania i chwytania nie są 
dobrze rozwinięte, 
• każdy mały sukces zachęca ich do dalszego 
trenowania, 
• entuzjazm do zajęć w dużej mierze czerpią 
od trenera prowadzącego zajęcia; jeśli będzie Ci 
brakowało odpowiedniego pozytywnego 

nastawienia, to u swoich zawodników też nie 
będzie ono widoczne! 
 
 

Zaangażowanie Rodziców 
To nieuniknione, aby rodzice dzieci w tym wieku 
byli w pewnym stopniu włączeni w życie 
drużyny. Trzeba przecież pamiętać, że dla dzieci 
są najważniejszymi osobami. Warto więc 
współpracę, pewne obowiązki i zasady omówić 
z nimi już na początku sezonu: 

• dokonanie wszelkich formalności 
wymaganych przez klub (deklaracje, składki, 
regulamin), 
• omówienie zasad, jakich będziesz wymagał, 
• pomoc przy dowożeniu dzieci na treningi 
(ewentualna wymiana wśród rodziców) 
• przedstawienie szczegółowego 
harmonogramu treningów (dni tygodnia, 
godziny, czas trwania) i wymagań dotyczących 
uczestnictwa w zajęciach 
• przypomnienie, w co każdy zawodnik 
powinien być zaopatrzony na trening 
• przedstawienie pomysłu klubu dotyczącego 
pracy z dziećmi w tym wieku i swojej filozofii - 
przede wszystkim zabawa, brak presji wyników, 
wszechstronny rozwój, zasady fair play, itd. 
• omówienie zasad pozytywnego kibicowania 
dzieciom (niedopuszczalne jest krytykowanie i 
poniżanie graczy). 
 

Co nas może spotkać w pracy 
z zespołami U-5/U-6? 
Trenerzy pracujący z dziećmi poniżej 6 roku życia 
muszą zdawać sobie sprawę z pewnych 
specyficznych warunków, w jakich przyjdzie im 
pracować. Jeśli będą o nich pamiętać, to łatwiej 
sobie poradzą z niedogodnościami podczas 
treningów czy meczów. 
Poniżej znajduje się kilka spraw, na które należy 
być przygotowanym: 

• większość małych zawodników płacze, gdy 
tylko się uderzą lub zranią; czasem płaczą 
nawet, gdy nic ich nie boli, 
• bez względu na to, jak bardzo się starasz i ile 
razy przypominasz, i tak nie będą chcieli 
podawać piłki do kolegi z zespołu, 
• niektórzy będą zgłaszali potrzebę pójścia do 
toalety, ale inni mogą o tym zapominać, 
• jedynym graczem, który może mieć 
przypisaną pozycję jest bramkarz (jeśli w jakimś 
meczu w ogóle jest przewidziana taka rola), ale 
pamiętaj, aby nie myśleć na tym etapie o 
nauczaniu gry pozycyjnej, 
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• już kilka sekund po rozpoczęciu meczu, 
każdy zawodnik będzie się znajdował w 
promieniu kilku metrów od piłki,  
• czasem niektórzy zawodnicy po prostu 
złapią piłkę w ręce, a rodzice zaczną krzyczeć, by 
tego nie robili (to naturalne!), 
• jeśli obok boiska wydarzy się coś ciekawego 
(przejedzie samochód z lodami albo zacznie 
biegać pies), bądź przygotowany, że dzieci 
stracą na chwilę zainteresowanie zajęciami; 
przerwij po prostu trening i popatrz razem z 
nimi, co się dzieje, 
• w trakcie sezonu będziesz musiał 
kilkadziesiąt (jeśli nie kilkaset) razy zawiązać 
sznurowadła swoim graczom, 
• czasem zdarzy się coś, czego absolutnie byś 
nie oczekiwał. 

 

Rozsądne szkolenie U-5/U-6 
Ważne jest, aby pamiętać, że dzieci w takim 
wieku najczęściej nie zgłaszają się do klubu z 
własnego wyboru, a raczej z powodu decyzji 
rodzica. Niezbędne do tego, aby ich 
zainteresować jest wobec tego wzbudzenie w 
nich pozytywnych emocji. 
 
Pamiętając o powyższych sprawach, warto 
spojrzeć na kilka elementów, które można 
zrobić, aby w dzieciach rozbudzić pasję do piłki 
nożnej czy w ogóle do sportu! 

• Każdy trening powinien być tak 
przygotowany, aby dziecko miało jak najwięcej 
kontaktów z piłką. Zawodnik powinien mieć 
możliwość zabawy z piłką w jak największej 
liczby zadań. Podstawowe ruchy (biegi, skoki, 
chwyty, rzuty, itp.) powinny dominować. 
• Zajęcia treningowe nie powinny trwać dłużej 
niż 1 godzinę. Jest to oczywiście spowodowane 
przez zmęczenie oraz ograniczenie koncentracji. 
W tygodniu powinny się odbyć nie więcej niż 2 
treningi. Większa ilość mogłaby u niektórych 
dzieci doprowadzić do znudzenia piłką. 

• Podczas zajęć trener musi mieć 
przygotowanych jak najwięcej gier i zabaw, do 
tego bardzo różnorodnych, które zaciekawią 
dzieci – i co najważniejsze – będą im sprawiały 
wielką frajdę! 
• Każdy zawodnik podczas zajęć musi mieć 
swoją piłkę (rozmiar 3). 
• Należy pamiętać, że mimo zbliżonych dat 
urodzenia, rozwój fizyczny i mentalny 
zawodników na tym etapie jest bardzo 
zróżnicowany. Przy przygotowywaniu zajęć 
trener musi te różnice brać pod uwagę, tak, aby 
każdy opuszczał zajęcia zadowolony. 
• Gra zespołowa czy wykonywanie podań są 
raczej niezrozumiałe dla dzieci w tym wieku. 
Wiedzą, że jeśli podają do kolegi, to mogą jej już 
nie odzyskać. W rzeczywistości zdarza się 
nawet, że odbierają piłkę swoim partnerom z 
drużyny. Trenerzy nie powinni być z tego 
powodu niezadowoleni. To naturalne! 
• Należy zaplanować 3-4 przerwy trwające co 
najmniej minutę, aby dzieci mogły się napić, 
szczególnie gdy jest słoneczna pogoda. 

 
Zagadnienia techniki i taktyki w 
zespołach U-5/U-6 
 

Podstawowe zdolności 
motoryczne  
 
Dzieci w tej kategorii wiekowej dopiero 
kształtują pewne podstawowe zdolności 
motoryczne, uczą się koordynować i 
kontrolować ruchy ciała. Mają często problemy z 
utrzymaniem równowagi, nie są zbyt zwinne czy 
zręczne. Zadania treningowe, które są 
ukierunkowane na te elementy - z piłką i bez 
piłki - są bez wątpienia niezbędne. Warto też 
zachęcać dzieci do podejmowania innych niż 
piłka nożna form aktywności fizycznej. 
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Kontakt z piłką 

Piłkarz używa kilku części stopy do uderzeń, 
dryblingu czy kontroli piłki (np.: wewnętrzna 
część stopy; wewnętrzne, zewnętrzne i proste 
podbicie; podeszwa; pięta). Najmłodsze dzieci 
najczęściej jednak kopią piłkę szpicem. Treningi 
zatem powinny w dużej mierze pomóc im w 
zapoznaniu się z kontrolą piłki także 
pozostałymi częściami stopy i zachęcać do 
eksperymentowania i odkrywania, czym się one 
różnią. Dlatego też wyjątkowo ważne na tym 
etapie będą zabawy rozwijające u dzieci te 
umiejętności. 

Drybling 
 
Drybling jest prawdopodobnie najważniejszym 
elementem piłkarskiego rzemiosła na każdym 
poziomie. Wobec tego także u najmłodszych 
graczy w treningu nie może zabraknąć ćwiczeń 
czy zabaw związanych z prowadzeniem piłki 
różnymi częściami stopy, zmianą tempa oraz 
kierunku ruchu z piłką. 
 

Podania 
 
Dzieci na tym etapie podczas gry niechętnie 
podają piłkę do kolegi. Dodatkowo na 
niekorzyść działa to, że dopiero uczą się 
koordynowania aktualnej sytuacji boiskowej, w 
jakiej się znajdują oraz odpowiednich 
umiejętności technicznych, pozwalających na 
wykonanie celnego podania. Jest niezwykle 
istotne, aby w chwili, gdy naucza się tego 
elementu dać zawodnikom wystarczającą ilość 
czasu, by w spokoju mogli przyjąć piłkę, 
odpowiednio się ustawić i spróbować dobrze 
podać. 
 

Uderzenia 
 
Najważniejsza myśl zawodnika w czasie gry 
powinna brzmieć: czy mogę stąd zdobyć gola? 
Bramki podczas zajęć powinny mieć takie 

rozmiary, aby umożliwić oddanie uderzenia z 
różnej odległości, a trener musi przypominać 
drużynie, że podstawową zasadą jest zdobycie 
większej liczby goli niż przeciwnicy. Warto przy 
okazji pamiętać, że gry i zabawy, które są 
nastawione na rywalizację są bardziej 
motywujące dla dzieci niż pozostałe. 
 

Kontrola piłki 

Odpowiednia przestrzeń, sporo czasu i jak 
największa liczba powtórzeń są niezbędne, aby 
mały zawodnik zrobił duże postępy w 
kontrolowaniu piłki oraz aby czas przeznaczony 
na jej opanowanie w trakcie gry skrócił się do 
minimum. Wszelkie formy małych gier (głównie 
3x3) uzupełnione przez ćwiczenia, w których 
każdy zawodnik posiada swoją piłkę są 
niezbędne w tym wieku, aby potrafił on 
powiązać umiejętności dryblowania i panowania 
nad piłką z trzema elementami będącymi 
wstępem do taktyki: uwolnieniem się od presji 
rywala, wyprowadzeniem piłki na wolną 
przestrzeń oraz prowadzeniem w kierunku 
bramki przeciwnika. Pięcio- i sześciolatki rzadko 
starają się przyjmować piłkę z powietrza, a 
odbijająca się od podłoża piłka stwarza im spore 
problemy koordynacyjne. Trener powinien 
zwracać uwagę swoim małym piłkarzom, jak 
ważny jest pierwszy kontakt z piłką, prawidłowe 
ustawienie ciała i stopy względem piłki. Z kolei 
najgorsze, co może zrobić to wymagać, aby w 
sytuacji zagrożenia wybijali piłkę na oślep. 
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Gra głową 
 

Ten element nie jest nauczany na tym etapie. 

Wsparcie kolegów podczas gry 
 
Najmłodsi piłkarze nie powinni być ograniczani 
poprzez przypisywanie im konkretnych pozycji 
na boisku. Jest to sprzeczne z ich naturalną 
chęcią poruszania się. Pomimo tego, że trenerzy 
czasem mogą zachęcać do pierwszych prób 
podań, to jednak należy pamiętać, że to dzięki 
dryblingowi najwięcej się uczą. 
 

 

Przestrzeń kontra Pozycje 
 
Dla wszystkich zawodników poniżej ośmiu lat, 
przypisywanie konkretnych pozycji jest 
niepotrzebne czy wręcz szkodliwe. Zabija to 
naturalną radość, która występuje podczas 
zabaw i z pewnością nie powoduje wielkich 
postępów, ani nie rozwija kreatywnego 
myślenia. Jeśli gracz będzie miał możliwość 
zarówno bronienia, jak i atakowania, łatwiej 
będzie mu w przyszłości zrozumieć kwestie 
taktyczne gry na wszystkich pozycjach. 
 

Odbieranie wrażeń z zewnątrz 
 
Większość zawodników ma niewielką 
świadomość tego, co dzieje się w ich otoczeniu. 
Mają problemy z oceną odległości w jakiej 
znajdują się ich przeciwnicy czy też koledzy z 
drużyny. Dużo trudniej przychodzi im też 
przyjmowanie piłki, gdy są odwróceni tyłem do 
bramki przeciwnika - nawet w przypadku 
wyróżniających graczy. Rzadko w tym wieku 
zdarza się, aby któryś z nich miał uniesioną 
głowę i rozejrzał się nim uderzy piłkę w stronę 
bramki lub poda do partnera. 
 

 

Gra obronna 

Gra obronna na tym etapie powinna 
koncentrować się jedynie na zachęcaniu dzieci 
do próbowania odebrania piłki, gdy jest ona w 
posiadaniu przeciwnika. Zawodnicy będą często 
przechodzić z atakowania do bronienia i 
odwrotnie. Może się też zdarzyć, że część z nich 
po stracie piłki zatrzyma się i nie będzie 
uczestniczyć w grze. Trener musi mieć 
świadomość, że takie zachowanie jest 
przejściowe, ale powinien też zachęcać do 
aktywnego uczestniczenia w dalszej grze. 
Bardzo często występować będzie sytuacja, gdy 
cała drużyna znajdzie się pod bramką 
przeciwnika i nikt nie zdąży wrócić do obrony, 
aby zapobiec utracie gola. Jest to jednak jak 
najbardziej naturalne zachowanie, ale też 
kolejny argument dla stosowania form małych 
gier (3x3), podczas których pada sporo goli i 
okazji do odrobienia strat nie brakuje. 
 

Przejście między obroną a 
atakiem 
 
Gdy podczas gry piłka nagle przechodzi w 
posiadanie przeciwnika, a zawodnik staje się z 
atakującego obrońcą lub kiedy ma miejsce 
odwrotna sytuacja, bardzo ważna jest 
umiejętność szybkiej zmiany nastawienia - 
odpowiedniego ustawienia się w obronie lub 
przeprowadzenia jak najszybszego kontrataku. 
Trener powinien wytłumaczyć dzieciom, jak 
istotny to element i starać się mobilizować do 
jak najszybszego reagowania na daną sytuację. 

Kreatywność 

Z powodu tego, że pięcio- czy sześciolatki 
dopiero uczą się koordynowania panowania nad 
piłką z kontrolą ciała, kreatywność na tym etapie 
będzie się wiązała z bardzo dobrym 
prowadzeniem piłki i szeroką gamą zwodów czy 
sztuczek piłkarskich. Dzieci, które potrafią 
zmienić tempo i kierunek poruszania się z piłką 
oraz zachować przy tym pełną kontrolę nad 
piłką mogą być uważane za kreatywne. 
Podobnie, jeśli potrafią wykonać przy tym 
dowolny zwód czy balans ciała. Kreatywność na 
tym etapie rozwoju piłkarskiego to także 
eksperymentowanie w prowadzeniu piłki 
różnymi częściami stopy i próby przyjęcia piłki 
nie tylko stopą. Dla dzieci w tym wieku jest 
wobec tego wyjątkowo ważne, aby trener 
pozwalał im realizować swoje pomysły i 
fantazje, jak również by mieli możliwość 
rozwiązywania boiskowych problemów według 
własnego uznania. 
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U-7/U-8 
Zawodnicy do 8. roku życia 

"Dobry trener, niczym artysta na scenie, po 
pierwsze musi przyciągać uwagę." 

 

Charakterystyka graczy do 8. 
roku życia 
U7/U8 | 4x4 bez bramkarzy 

• umieją skoncentrować się na dłuższy czas niż 
grupa U-6, lecz ciągle jeszcze nie przez całe 
zajęcia, 
• są ciągle w ruchu – drapią się, skaczą, 
kołyszą, itp., 
• łatwo się obrażają i długo pamiętają 
negatywne uwagi (dlatego warto dawać im 
podpowiedzi niż ganić za błędy), 
• chcą, aby wszyscy ich lubili, 
• zaczynają naśladować starszych 
zawodników, piłkarskich idoli a czasem trenera, 
• brakuje im poczucia zmęczenia (często chcą 
odpocząć dopiero gdy całkiem opadną z sił), 
• ich układ kostny szybko rośnie, co często 
powoduje wyraźny brak koordynacji, 
• ich układ krążenia i system regulacji 
temperatury nie jest wystarczająco rozwinięty, 
należy wobec tego pamiętać o częstych 
przerwach podczas zajęć, 
• nie potrafią obiektywnie ocenić swoich 
umiejętności, 
• lepiej radzą sobie ze zrozumieniem 
podstawowych zasad gry oraz pewnych 
podpowiedzi trenera, czasem jednak w trakcie 
walki na boisku zdarza im się o nich zapominać. 

 
Zaangażowanie Rodziców 
Rodzice powinni być włączeni w życie drużyny. 
Nadal są oni dla dzieci są najważniejszymi 
osobami, a dla trenera również źródłem 
informacji o zawodniku. Jednak należy też 
wyraźnie zaznaczyć, które kompetencje do tej 
pory zarezerwowane wyłącznie dla rodziców 
przejmie trener. Warto o tym powiedzieć w 

trakcie zebrania przed rozpoczęciem sezonu. 
Poza tym należy z rodzicami przedyskutować 
kilka poniższych spraw: 

• omówienie zasad, jakich będziesz wymagał, 
• przypomnienie podstawowych różnic 
między sportem dziecięcym a rywalizacją 
dorosłych, 
• przedstawienie szczegółowego 
harmonogramu treningów (dni tygodnia, 
godziny, czas trwania) i wymagań dotyczących 
uczestnictwa w zajęciach (m. in. karty zdrowia), 
• przypomnienie, w co każdy zawodnik 
powinien być zaopatrzony na trening, 
• przedstawienie pomysłu klubu dotyczącego 
pracy z dziećmi w tym wieku i swojej filozofii, 
• omówienie zasad pozytywnego kibicowania 
dzieciom (niedopuszczalne jest krytykowanie i 
poniżanie graczy). 

 

Co nas może spotkać w pracy z 
zespołami U-7/U-8? 
Zawodnicy siedmio- i ośmioletni są już bardziej 
posłuszni niż ci z kategorii U-6. O wiele 
łatwiejsze też będzie wytłumaczenie im, czego 
jako trener oczekujesz podczas pewnych 
ćwiczeń czy w trakcie rozgrywanego spotkania. 
Czasem wystarczą 2-3 zdania, by zrozumieli 
uwagi trenera. Sami również dochodzą do tego, 
czym jest piłka nożna i coraz częściej zauważają 
swojego partnera z drużyny. Często nawet sami 
będą podbiegali, by pochwalić się, że podali do 
swojego kolegi. 
 
Poniżej znajduje się kilka innych spraw, które 
dotyczą pracy z kategorią U-8: 

• Podczas treningów niektórym z zawodników 
zdarzy się wiele upadków, ale najczęściej same 
po chwili się podniosą i szybko o nich zapomną. 
• Trzeba pamiętać, że nadal dla wielu graczy 
nietypowe wydarzenia będą ich odrywały od 
zajęć (np. kałuża, która będzie bardzo kusiła, by 
do niej wskoczyć). 
• Czasami w tym wieku to z dziewczynkami 
mogą być większe kłopoty niż z chłopcami. 
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• Czasem zawodnicy będą chcieli trenować z 
założonymi oznacznikami, choćby koszulka 
którą mają na sobie była w takim samym 
kolorze. 
• Okazją do zorientowania się kto z kim 
najbardziej się przyjaźni będzie moment wyboru 
zespołów przez trenera. 
• Niektórzy z zawodników nadal będą chcieli 
kłaść się spać w stroju klubowym. 
 

 
Rozsądne szkolenie U-7/U-8 
Część z zawodników trenujących w zespole 
może mieć za sobą już nawet 2-3 lata gry w piłkę 
w klubie, a co za tym idzie kilka tysięcy 
kontaktów z piłką. Nie znaczy to jednak, że są 
już gotowi na pewne mentalne i taktyczne 
wyzwania, jakie towarzyszą futbolowi na 
wyższym poziomie. To prawda, że coraz częściej 
ich działania są bardziej zespołowe, jednak 
nacisk podczas zajęć nadal powinien być 
położony na umiejętności indywidualne i 
kontrolę piłki. Nadal piłka nożna powinna być 
dla zawodników świetną zabawą, a ponieważ 
dochodzą nowi gracze, konieczne jest, aby 
wszelkie działania były ukierunkowane na 
indywidualny sukces, radość uczestnictwa. 
 

 
Poniżej znajduje się kilka innych elementów 
ważnych dla trenera pracującego z dziećmi w tej 
kategorii wiekowej: 

• Formy małych gier (3x3 czy 4x4) są najlepszą 
opcją dla zawodników w tej kategorii. Nie tylko 
ze względów na liczbę kontaktów z piłką, ale 
także z powodu łatwości zrozumienia zasad gry. 
• Z powodu szybkiego wzrostu, zawodnikom 
czasem będzie trudniej panować nad własnym 
ciałem, a czynności, które nie sprawiały im dotąd 
problemów, po kilku tygodniach będą wydawały 
się wręcz nie do wykonania. Ważne by mieć 
wtedy dla nich odpowiednio dużo cierpliwości. 
• Podania nie są dla zawodników w tym wieku 
najistotniejsze. Czasem nieważne jak głośno 
koledzy z zespołu dopominaliby się podania, to i 
tak dryblowanie i zakończenie akcji uderzeniem 
do bramki będzie sprawiało więcej radości. 
Trzeba jednak dzieciom na to pozwolić. 
• Trening dwa razy w tygodniu jest 
wystarczający; powinien on trwać 60 – 75 minut. 
• Każdy zawodnik podczas zajęć musi mieć 
swoją piłkę (rozmiar 3 
• Należy zawodników zachęcać do trenowania 
także poza zajęciami w klubie. Wszelkie zabawy 
na podwórku, zajęcia z innych dyscyplin sportu 
wyjdą dzieciom na plus – choćby nawet trener 
sądził, że tylko jego treningi są w stanie 
przyczynić się do poprawy umiejętności. 
• Trzeba pamiętać, że również drugorzędne 
sprawy są ważne. Tworzą one bowiem nawyki, 
które będą bardziej istotne na przyszłość. Dzieci 
powinny dbać o swój sprzęt, same 
przygotowywać się do zajęć (pamiętać o 
wszystkich elementach stroju, napoju na każdy 
trening). Ważne jednak, by o tym co jakiś czas 
przypominać, bo zdarzy im się jeszcze czasem o 
czymś zapomnieć. 
• Warto czasami motywować zawodników, 
aby częściej niż w młodszych kategoriach 
wiekowych starali się rozwiązywać sytuacje 
boiskowe przez współpracę z kolegą z zespołu. 
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Zagadnienia techniki i taktyki w 
zespołach U-7/U-8 
 

Kontakt z piłką 
 
Wyróżnia się kilka części stopy używanych do 
kontroli piłki: wewnętrzna część stopy, 
wewnętrzne podbicie, proste podbicie, 
zewnętrzne podbicie, a także podeszwa i pięta.  
Zawodnik w kategorii U-8 powinien być 
zachęcany, aby starał się panować nad piłką za 
pomocą różnych części stopy. Pomocne mogą tu 
być ćwiczenia skierowane na poprawę tzw. 
czucia piłki. Również jego zasób uderzeń 
powinien być jak najszerszy. 
 
Trzeba przy tym pamiętać, że zadania 
obejmujące żonglerkę, drybling czy uderzenia 
piłki muszą być w równej mierze skierowane na 
poprawę gry lewą, jak i prawą nogą. Warto przy 
okazji ćwiczeń indywidualnych zadać 
zawodnikom takie, nad którymi będą mogli 
popracować po treningu (żonglerka, zwody, 
triki). 
 

Podania 
 
Czy zawodnicy podają piłkę do swoich kolegów 
w sposób przemyślany? Czy też może podają ją 
jedynie do przodu, aby znalazła się ona jak 
najdalej od własnej bramki? Dzieciom w tym 
wieku warto przypominać, że  również bramkarz 
jest zawodnikiem, do którego można zagrać 
piłkę, gdy nie ma możliwości dryblingu czy 
dokładnego podania do innego gracza z pola. 
Poza tym podanie do lepiej ustawionego 
zawodnika czy bramkarza to sposób na 
utrzymywanie się w posiadaniu piłki. Trzeba 
zawodnikom zwracać uwagę, że podczas 
małych gier lepsze są dokładniejsze krótkie 
podania niż próby wybicia piłki do przodu, co 
najczęściej kończy się jej stratą. 
Ważne jest jednak, aby nie wymagać od 
zawodników zbyt dużo gry podaniami, przez co 
mogą zatracić naturalną chęć dryblowania, 
używania zwodów czy trików piłkarskich. 
 

Uderzenia 

Dzieci w tym wieku próbują uderzać do bramki 
praktycznie z każdej pozycji. Nie można im tego 
zabronić. Co więcej trener powinien ich 
zachęcać do prób uderzeń z najróżniejszych 
pozycji i odległości od bramki przeciwnika. 
Warto też zmieniać ustawienia bramek, ich 
liczbę czy wielkość, dzięki czemu okazji do 

strzelenia goli będzie więcej. Nie wolno przy tym 
zapomnieć o motywowaniu do uderzeń 
zarówno lewą, ja i prawą nogą. 
 

Kontrola piłki 
 
Jak wiele czasu i kontaktów z piłką potrzebuje 
zawodnik, aby przejąć kontrolę nad piłką? 
Gracze w tej kategorii zazwyczaj są tak 
pochłonięci samym opanowaniem piłki, że nie są 
w stanie równocześnie myśleć co dalej z nią 
zrobią, więc zajmuje im to sporo czasu. 
Najlepszym sposobem, aby to poprawić jest 
sama gra, podczas której liczba takich sytuacji 
jest bardzo duża. 
 

Drybling 
 
Ćwiczenia nastawione na ten element powinny 
rozwijać w dzieciach umiejętność zmiany 
kierunku poruszania się z piłką, zwrotów i 
połączenia tego z wykonywaniem zwodów. Dla 
trenera najważniejsze jest, aby wyrabiać w 
dzieciach ochotę do podejmowania wielu prób 
dryblingu, nawet jeśli zdecydowana ich 
większość nie przynosi pozytywnego rezultatu. 
Jest to bowiem najbardziej efektowny element 
umiejętności piłkarskich. 
 
W tym wieku warto przekazywać zawodnikom 
wskazówki dotyczące szukania otwartej 
przestrzeni i przede wszystkim wprowadzać 
takie ćwiczenia, które będą poprawiały szybkość 
dryblingu. Ważnym elementem jest także 
zwracanie uwagi na prowadzenie piłki różnymi 
częściami stopy, a jeśli zawodnik popełnia błąd, 
to należy jak najszybciej próbować go 
wychwycić i skorygować. 

 

Gra głową 
 
Nie jest to ważny element na etapie grup U-7 i U-
8. Jeśli nawet trener będzie próbował go 
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wprowadzać to raczej poprzez ćwiczenia z 
użyciem np. piłek z gąbki czy piłek gumowych, i 
to najczęściej w formie zabawy, aby dzieci 
pozbyły się strachu przed główkowaniem.  
 

Ustawienie na boisku 
 
Zawodnicy nadal nie powinni być ograniczani 
przez trenera w zakresie poruszania się po 
boisku. Trudno też mówić o przypisywaniu im 
jakichkolwiek pozycji. Ich poruszanie się 
powinno być jak najbardziej naturalne, 
wynikające z tego co aktualnie dzieje się na 
boisku. Mimo że częściej niż w kategoriach 
młodszych można od nich wymagać podań, to 
ciągle najważniejszy jest drybling. 
 
Wskazówki, które ograniczałyby naturalne 
poruszanie się zawodników, mogą spowodować 
u nich brak kreatywności w późniejszym wieku i 
niechęć do podejmowania wówczas ryzyka. 
Takie działanie jest jednak przede wszystkim 
ograniczaniem zabawy, najważniejszego 
przecież powodu, dla którego dzieci grają w 
piłkę.  
 
Czy zawodnicy zdają sobie sprawę z ustawienia 
przeciwników na boisku? Większość dzieci nie 
ma takiej wizualnej świadomości i nie potrafi 
dokładnie ocenić bliskości przeciwników, nawet 
tych bezpośrednio przed nimi. Dla zawodników 
w kategorii U-8 już samo przyjęcie piłki tyłem do 
bramki przeciwnika jest wielkim wyzwaniem, 
nawet dla najbardziej utalentowanych. 
 

Gra obronna 
 
Czy zawodnicy starają się odebrać piłkę 
przeciwnikowi, gdy ją stracą? Gra obronna na 
tym etapie nie powinna być niczym więcej niż 
zachęcaniem graczy do ponownego odebrania 
piłki po jej stracie. Wszelki nacisk na bronienie 
"zespołowe" lub karcenie indywidualne 
zawodnika, gdy nie wraca pod własną bramkę, 
jest sporym błędem i - co najważniejsze - ma 
negatywny wpływ na przyjemność płynącą z gry. 
Skoro trenerzy zachęcają drużynę, aby 
atakowała, muszą być przygotowani na sytuację, 
kiedy nikt nie będzie bronił dostępu do bramki 
po stracie piłki. Takie zdarzenia są jak najbardziej 
normalne dla piłki nożnej dzieci. 
 
Dzieci powinny podejmować wysiłek, aby 
odebrać piłkę przeciwnikowi, ale należy zwrócić 
uwagę, że zbyt ostra walka może spowodować 
krzywdę obu walczącym. Wobec tego w tej 
kategorii wszelkie ostre ataki czy wślizgi 
powinny być zakazane. Poza tym obrońcy 

powinni starać się raczej przejąć kontrole nad 
piłką niż próbować po prostu ją wybić. 
 

 
Przejście z atakowania do 
bronienia i odwrotnie 
 
Oba te elementy są niezwykle ważne i wynikają z 
samego przebiegu gry, kiedy to drużyny wiele 
razy zamieniają się rolami. Najbardziej istotne 
jest jednak, żeby przekonać zawodników do 
tego, aby jak najszybciej starali się odebrać piłkę 
po stracie i by – kiedy ją odbiorą – próbowali 
atakować. 
 

Kreatywność 
 
Zawodnicy powinni być zachęcani do 
stosowania nieszablonowych zwodów, trików 
czy też zaskakujących rozwiązań sytuacji 
boiskowych. To właśnie ci, którzy na boisku 
najwięcej improwizują będą dla przeciwników 
najgroźniejsi. Część trenerów za takie próby gani 
małych zawodników, a powinno być dokładnie 
odwrotnie. Takie zagrania świadczą wszak o 
tym, że gracze myślą podczas gry i są kreatywni. 
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U-9/U-10 
Zawodnicy do 10. roku życia 

 

Charakterystyka graczy do 10. 
roku życia 
U9/U10 | 4x4 → 6x6 z bramkarzami 

• różnice pomiędzy dziewczynkami a 
chłopcami w zakresie rozwoju motorycznego 
stają się bardziej widoczne coraz większe, 
• potrafią więcej przewidywać podczas gry, 
• można zauważyć wyraźniejsze różnice 
pomiędzy zawodnikami w zakresie umiejętności 
i rozwoju, 
• ich zagrania są mniej przewidywalne – stają 
się bardziej kreatywni, 
• stają się bardziej odpowiedzialni, zaczynają 
dbać o swój sprzęt treningowy, 
• zaczynają rozumieć pewne podstawowe 
zagadnienia taktyczne, choć czasem nie są 
pewni, dlaczego trener podejmuje takie a nie 
inne decyzje, 
• powtarzanie ćwiczeń technicznych jest 
ważne, ale powinny być one prowadzone w 
sposób dynamiczny a nie statyczny, 
• mają potrzebę ciągłego bycia docenianym 
przez trenera, 
• objaśnienia dla nich muszą być krótkie i 
zwięzłe oraz wyjaśniać dlaczego dany element 
wykonują tak a nie inaczej, 
• zawsze są bardzo zmotywowani, jednak 
coraz częściej zaczynają odczuwać presję z 
zewnątrz (dlatego tak ważne jest, aby trener nie 
wywierał na nich dodatkowej presji i cały czas 
kontrolował to, jak zachowują się rodzice), 
 
Zaangażowanie Rodziców  
Dla dzieci poniżej 10. roku życia rodzice ciągle są 
na pierwszym miejscu i nadal zdarzają się 
sytuacje, o których nie powiedzą trenerowi a 
jedynie mamie czy tacie. Stąd tak ważne, aby 
trener ściśle współpracował z rodzicami. Ważne 
jest też spotkanie przed sezonem, podczas 

którego warto pokazać, jakie elementy zmienią 
się w porównaniu z okresem, gdy dzieci były 
młodsze: 

• omówienie zasad, jakich będziesz wymagał, 
przede wszystkim, że szansę na grę ma każdy, 
jeśli odpowiednio się przykłada do treningów, 
robi postępy i trenuje systematycznie, 
• przypomnienie podstawowych różnic 
między sportem dziecięcym a rywalizacją 
dorosłych, 
• przedstawienie szczegółowego 
harmonogramu treningów (dni tygodnia, 
godziny, czas trwania) i wymagań dotyczących 
uczestnictwa w zajęciach (m. in. karty zdrowia), 
• poinformowanie o wymaganiach w stosunku 
do dzieci i rodziców (wymagana frekwencja – 
np. 80%, odpowiednie zachowanie, pomoc 
rodziców w przypadku organizacji turniejów, 
wyjazdów), 
• przypomnienie, w co każdy zawodnik 
powinien być zaopatrzony na trening, 
• przedstawienie pomysłu klubu dotyczącego 
pracy z dziećmi w tym wieku i swojej filozofii, 
• omówienie zasad pozytywnego kibicowania 
dzieciom (niedopuszczalne jest krytykowanie i 
poniżanie graczy), jeśli rodzice nie będą 
zachowywali się odpowiednio, to ich dzieci nie 
będą uczestniczyły w rozgrywkach, 
• przypomnienie, że w przypadku 
nieobecności na treningu czy turnieju niezbędne 
jest poinformowanie o tym trenera, 
• poinformowanie, że ważne są dla Ciebie ich 
uwagi, jednak jeśli z czymś się nie zgadzają to 
należy ich zachęcić, by podeszli i zapytali wprost 
dlaczego podjąłeś daną decyzję, a nie 
komentowali tego jedynie w swoim gronie; to z 
pewnością ułatwi komunikację z nimi. 
 

Co nas może spotkać w pracy z 
zespołami U-9/U-10? 
Część trenerów uważa, że gra dziewięcio- czy 
dziesięciolatków zaczyna przypominać futbol 
dorosłych. Jednak w rzeczywistości nawet jeśli 
sporo elementów na boisku wygląda składniej 
niż w młodszych kategoriach, to jednak ma to 
niewiele wspólnego z zasadami piłki seniorskiej, 
a wciąż najważniejsza jest dobra zabawa i udział. 
Trenerzy powinni być świadomi także innych 
spraw, które dotyczą dzieci w tym wieku: 

• Zaczynają rozumieć większość reguł gry, 
maja już przykładowo świadomość czym jest 
spalony. 
• W trakcie gry (szczególnie 1x1) będą za 
wszelką cenę starali się udowodnić, że są lepsi 
od przeciwnika. 
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• Mogą bardzo przeżywać porażkę i płakać po 
przegranym meczu, jednak już chwilę później 
gdy tylko coś ich zacznie absorbować, szybko o 
tym zapomną. 
• Przy części ćwiczeń sami doskonale będą 
wiedzieć co robić, bez pilnowania ich i długiego 
objaśniania. 
• Trener będzie im mówił jak mają się 
zachowywać na boisku, a rodzice czasem 
zupełnie co innego. Czasem po prostu sami 
wybiorą to, co wyda im się najlepsze. 
• Część z nich czasem będzie bardziej 
pochłonięta swoimi nowymi modnymi butami, 
niż samą grą. 
• Podczas meczu mogą zdarzyć się 
zachowania, które niewiele będą miały 
wspólnego z fair play. Ważne, aby trener 
natychmiast na takie wydarzenia reagował, ale 
w sposób spokojny i wyważony. 
 

Rozsądne szkolenie U-9/U-10 
Część z zawodników grających w tej kategorii 
pewnie już od kilku dobrych lat gra w piłkę, 
trenując trzeci czy nawet czwarty rok. Oni w 
porównaniu z tymi, którzy dołączyli do drużyny 
później są z pewnością bardziej doświadczeni, 
nie mają problemów ze zrozumieniem 
komunikatów trenera, świetnie aklimatyzują się 
podczas wyjazdów na turnieje czy obozy. Także 
podczas gry widać, że wiele już umieją i – co 
ważne – sami są tego świadomi. O wielu 
rzeczach sami potrafią zdecydować, starają się 
być kreatywni. Ważne, aby trener nie oczekiwał 
od nich zbyt wcześnie boiskowej dojrzałości i 
zmysłu taktycznego, jak u dorosłych. Należy 
pamiętać, że cały czas powinni się przede 
wszystkim dobrze bawić, a na pewne elementy 
taktyczne przyjdzie czas dopiero za jakiś czas.  

Są pewne aspekty, o których trener nie powinien 
zapominać: 

• Formy małych gier są ciągle niezwykle 
istotne. Nie tylko ze względu na dużą liczbę 
kontaktów z piłką, ale także na to, że gra w 

większym formacie niż 6x6 jest dla nich zbyt 
skomplikowana. 
• Trener powinien dokonywać częstych zmian 
pozycji, na których występują zawodnicy. 
Wpływa to pozytywnie na ich kreatywność, 
łatwiej też zrozumieją jak w różnych sytuacjach 
się zachować.  
• Dzieci są starsze i silniejsze, wobec czego 
trzeba zwrócić uwagę na bezpieczeństwo 
podczas zajęć czy odpowiedni strój i sprzęt (np. 
ochraniacze). Nie można też zapomnieć o 
prawidłowej rozgrzewce przedmeczowej, warto 
by zawodnicy próbowali ją prowadzić sami raz 
na jakiś czas. 
• Każdy zawodnik powinien mieć podczas 
zajęć piłkę (rozmiar 4). Warto ich zachęcać, aby 
mieli też własną piłkę w domu i używali jej poza 
treningami. 
• Należy wprowadzać jak najwięcej zadań z 
elementami rywalizacji (różne formy gry 1x1, 
czasem 2x2). Dzięki nim zawodnicy są bardziej 
skupieni na ćwiczeniu. Poza tym pozwalają one 
na mierzenie się z sytuacjami „zwycięstwa” i 
„porażki”. 
• W kategorii U-10 zawodnicy mogą być 
ustawiani jako obrońcy czy napastnicy, ale – jak 
wspomniano wyżej – powinni próbować gry na 
wielu pozycjach. Nie powinni już mieć 
problemów ze zrozumieniem podstawowych 
różnic pomiędzy atakowaniem a bronieniem. 
Jednakże zespołowe elementy taktyczne 
powinny być jedynie dodatkiem w nastawionym 
na rozwój indywidualny treningu, i ograniczać 
się do przekazania podstawowej wiedzy, jak np. 
z której strony przeciwnika należy się ustawić, 
by odebrać mu piłkę. 
• Kiedy tylko to możliwe, należy pozwolić 
zawodnikom na samodzielne rozwiązywanie 
sytuacji boiskowych. Dopiero gdy trener 
zauważa wyraźny błąd, powinien 
podpowiedzieć graczom, jakie rozwiązanie 
byłoby lepsze. 
 

Zagadnienia techniki i taktyki w 
zespołach U-9/U-10 
 

Kontakt z piłką 

W dalszym ciągu podczas zajęć warto 
wprowadzać ćwiczenia doskonalące czucie piłki, 
różne formy żonglerki (dostosowane do 
indywidualnych umiejętności danego 
zawodnika). Czasem te zadania mogą być 
przerywnikiem między poszczególnymi 
częściami zajęć, można je też wprowadzić gdy 
trener jest zajęty ustawianiem placu do 
kolejnego ćwiczenia. Nie da się jednak 
maksymalnie poprawić tych umiejętności 
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ćwicząc jedynie na treningach. Trzeba zachęcać 
graczy, aby próbowali wykonywać pewne 
zadania w domu (np. pobić swój rekord w 
żonglerce). Nadal trzeba dodatkowo promować 
operowanie w równym stopniu lewą i prawą 
nogą. 
 

Podania 
 
Dzieciom w tym wieku warto przypominać, że  
również bramkarz jest zawodnikiem, do którego 
można zagrać piłkę, gdy nie ma możliwości 
dryblingu czy dokładnego podania do innego 
gracza z pola. Poza tym podanie do lepiej 
ustawionego zawodnika czy bramkarza to 
sposób na utrzymywanie się w posiadaniu piłki. 
Dodatkowo trzeba wymagać od zawodników 
wyjścia na wolną pozycję po podaniu. 
 
Z pewnością podania piłki w tym wieku powinny 
być już bardziej dokładne i mocniejsze. Trzeba 
zwracać uwagę szczególnie na podanie 
wewnętrzną częścią stopy (ważne, aby 
doskonalić w tym obie stopy). 
 

Uderzenia 

Dzieci w tym wieku próbują uderzać do bramki 
praktycznie z każdej pozycji. Nie można im tego 
zabronić. Co więcej trener powinien ich 
zachęcać do prób uderzeń z najróżniejszych 
pozycji i odległości od bramki przeciwnika. 
Warto też zmieniać ustawienia bramek, ich 
liczbę czy wielkość, dzięki czemu okazji do 
strzelenia goli będzie więcej. Nie wolno przy tym 
zapomnieć o ciągłym podpowiedziom o próbach 
uderzeń zarówno lewą, ja i prawą nogą. 

Dzieci w tej kategorii rozgrywają mecze na 
większe bramki, w których stoi bramkarz. 
Elementy strzeleckie powinny wobec tego 
pojawić się też podczas treningów, są one 
przecież tym, co sprawia dzieciom sporo frajdy. 
Warto jednak połączyć ten element choćby z grą 
1x1 czy ćwiczeniami kształtującymi zdolności 
koordynacyjno-szybkościowe. 

Kontrola piłki 
 
Większość zawodników poniżej 10. roku życia 
nadal nie jest w stanie podjąć decyzji, co zrobić z 
piłką, dopóki jej dokładnie nie opanuje. Należy 
pamiętać, że to właśnie szybka zdolność do 
oceny aktualnej boiskowej sytuacji i umiejętność 
przewidywania zachowania przeciwnika 
(antycypacja) cechują najlepszych piłkarzy. 
Trener powinien wobec tego ciągle przypominać 
o tym zawodnikom, zachęcać do tego, aby cały 

czas byli skoncentrowani i starali się wiedzieć, co 
z piłką zrobić, już zanim ją opanują. 
 
Niezwykle istotne jest też przyjęcie 
odpowiedniej pozycji i ustawienia na boisku w 
momencie przed opanowaniem piłki. Zawodnik 
powinien starać się przyjmować piłkę przodem 
do bramki przeciwnika, gdy tylko jest to 
możliwe. Jest to zdolność, która dopiero 
zaczyna się kształtować w kategorii U-10. 
 

Drybling 
 
Zadania nastawione na drybling powinny 
zawierać elementy częstej zmiany kierunku i 
tempa poruszania oraz umiejętność stosowania 
zwodów czy nawet trików w celu utrzymania się 
przy piłce bądź minięcia przeciwnika. W nauce 
tego najbardziej widowiskowego aspektu gry 
nie powinno się wypominać zawodnikom 
błędów i złych decyzji. To oni mają myśleć, w jaki 
sposób okazać się sprytniejszym od rywala. Nie 
powinno się też zabraniać zawodnikom 
dryblingu podczas meczów, nawet w sytuacjach 
pod własną bramką, gdy strata piłki może łączyć 
się z utratą gola. W takich momentach właśnie 
uczą się oni najwięcej.  
 
W tej kategorii wiekowej trener może od 
zawodników wymagać większej szybkości 
podczas dryblowania niż wcześniej. Także 
podczas różnych form gry 1x1 warto wprowadzić 
ograniczenie czasowe na dany element, co 
dodatkowo zmotywuje zawodników nie tylko do 
skutecznego, ale i szybszego zakończenia akcji. 
Trzeba też przypomnieć zawodnikom, że 
drybling służy do tego, by wypracować sobie 
lepszą pozycję strzelecką. 
 
Od zawodników kategorii U-10 trener powinien 
też wymagać, by ciągle starali się być świadomi 
aktualnej boiskowej sytuacji, a nie dryblowali ze 
wzrokiem utkwionym tylko w piłkę. To bardzo 
ważne, by byli w stanie ocenić kiedy zakończyć 
drybling dokładnym podaniem do lepiej 
ustawionego partnera czy uderzeniem do 
bramki. 
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Ważnym elementem jest także zwracanie uwagi 
na prowadzenie piłki różnymi częściami stopy, a 
jeśli zawodnik popełnia błąd, to należy jak 
najszybciej próbować go wychwycić i 
skorygować. W tym wieku zawodnicy powinni 
mieć już w opanowaną na bardzo dobrym 
poziomie umiejętność prowadzenia piłki 
prostym podbiciem. 
 

Gra głową 
 
Nadal jest to tylko dodatkowy element zajęć. 
Jeśli nawet trener będzie próbował go 
wprowadzać to raczej poprzez ćwiczenia z 
użyciem np. piłek z gąbki czy gumowych, i to 
najczęściej w formie zabawy, aby dzieci pozbyły 
się strachu przed główkowaniem i prawidłowo 
oceniły moment, w którym należy uderzyć piłkę. 
 

Ustawienie na boisku 

Zawodnicy nadal nie powinni być zbyt mocno 
ograniczani przez trenera w zakresie poruszania 
się po boisku, które powinno być naturalne i 
wynikać z aktualnej sytuacji na boisku. Jednak na 
tym etapie trener może już wymagać od bardziej 
zaawansowanych zawodników szybszej 
wymiany kilku podań czy dostosowania rytmu 
gry do ustawienia przeciwników. 
 
Dzieci powinny już być świadome tego, że 
podczas gry muszą być stale w ruchu i szukać 
sobie wolnej przestrzeni, w zależności od 
aktualnego ustawienia przeciwników. Ta 
umiejętność jest szczególnie przydatna podczas 
wznawiania gry przez bramkarza czy też przy 
wykonywaniu autów i rzutów rożnych. 
 
O ile nadal trenerzy powinni sporo 
eksperymentować z pozycjami, na których 
wystawiają zawodników, o tyle w kategorii U-10 
można graczom zwrócić uwagę na podstawowe 
zachowania, jakimi różni się gra piłkarza 
atakującego od broniącego. Można też 
wymagać od zawodników większej świadomości 
w odpowiednich odległościach pomiędzy nimi. 
Szczególnie warto zwrócić uwagę, aby grać z 
wykorzystaniem całej szerokości boiska, gdy 
drużyna atakuje, a gdy broni – grać bliżej siebie. 
 

Gra obronna 
 
Gra obronna na tym etapie powinna w dalszym 
ciągu skupiać się na motywowaniu graczy do 
ponownego odebrania piłki po jej stracie. 
Bardziej zaawansowani zawodnicy mogą już 
jednak bez problemu zrozumieć podstawowe 

elementy krycia przeciwnika czy wywierania na 
nim presji w celu odebrania piłki. Jednak zbyt 
duży nacisk na bronienie "zespołowe" jest 
błędem i - co najważniejsze - ma negatywny 
wpływ na przyjemność płynącą z gry.  
 
Dzieci powinny podejmować wysiłek, aby 
odebrać piłkę przeciwnikowi, ale należy zwrócić 
uwagę, że zbyt ostra walka może spowodować 
krzywdę obu walczącym. Wobec tego w tej 
kategorii wszelkie ostre ataki czy wślizgi 
powinny być zakazane. Poza tym obrońcy 
powinni starać się raczej przejąć kontrolę nad 
piłką niż próbować po prostu ją wybić. 
 

Przejście z atakowania do 
bronienia i odwrotnie 

Oba te element są niezwykle ważne i wynikają z 
samego przebiegu gry, kiedy to drużyny wiele 
razy zamieniają się rolami. Najbardziej istotne 
jest jednak, żeby przekonać , aby jak najszybciej 
starali się odebrać piłkę po stracie i by – kiedy ją 
odbiorą – próbowali atakować. Jeśli jednak 
natychmiastowy atak jest niemożliwy, trzeba 
utrzymać się w posiadaniu piłki. 
 

Kreatywność 

Zawodnicy powinni być zachęcani do 
stosowania nieszablonowych zwodów, trików 
czy też zaskakujących rozwiązań sytuacji 
boiskowych. To właśnie ci, którzy na boisku 
najwięcej improwizują będą dla przeciwników 
najgroźniejsi. Część trenerów za takie próby gani 
małych zawodników, a powinno być odwrotnie. 
Takie zagrania świadczą o tym, że gracze myślą 
podczas gry i są kreatywni. 

Na kreatywność mają wpływ trzy ważne 
elementy: umiejętności techniczne, świadomość 
taktyczna i wiara w swoje umiejętności. 
Zawodnik musi też być pewnym, że trener nie 
będzie miał do niego pretensji za nieszablonowe 
zagrania. Warto pamiętać, że czasem gracze 
najbardziej kreatywni wymagają od trenera 
wyjątkowego podejścia.  
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U-11/U-12 
Zawodnicy do 12. roku życia 

Charakterystyka graczy do 12. 
roku życia 
U11/U12 | 6x6 → 7x7 z bramkarzami 

• niektórzy zawodnicy wejdą w okres 
dojrzewania, 
• większość graczy ma już zdolność do 
abstrakcyjnego myślenia, 
• nie mają problemów ze zrozumieniem 
podstawowych zagadnień taktycznych, 
• są w stanie przewidzieć niektóre zachowania 
przeciwników podczas gry, 
• więcej czasu zaczynają spędzać ze 
znajomymi niż z rodzicami, są też bardziej 
podatni na wpływy kolegów, 
• zaczyna się rozwijać ich indywidualny system 
wartości, 
• zawodnicy mają tendencję do sporej 
samokrytyki, wobec tego wskazówki trenera 
powinny być wyważone – trener powinien 
wskazywać im, co można zrobić zamiast mówić, 
czego nie należy robić, 
• podczas gry są już bardziej skoncentrowani i 
traktują ją poważniej, jednak nadal grają w piłkę, 
ponieważ sprawia im ona frajdę, 
• rywalizacja i udowodnienie wyższości nad 
przeciwnikiem stają się ważnymi czynnikami, 
może to powodować więcej agresji na boisku, a 
czasem nawet umyślne faulowanie rywala – 
trener powinien być tego świadomy i zawsze po 
takich sytuacjach musi z zawodnikiem spokojnie 
porozmawiać, 
• poszukują postaci, na których mogliby się 
wzorować, 
• mają bardziej rozwinięte poczucie humoru.  

 

Zaangażowanie Rodziców 
Dobra współpraca z rodzicami jest bardzo 
ważnym czynnikiem pracy trenera. Są oni nie 
tylko źródłem informacji o zawodniku, ale 
przede wszystkim wspierają i zachęcają gracza. 
Ważne jednak, aby rodziców traktować równo, 

podobnie jak zawodników. Pomocne w tym 
powinno być spotkanie z rodzicami na początku 
sezonu, ale należy też utrzymywać z nimi stały 
kontakt, choćby poprzez podejście do nich po 
zajęciach. Oto kilka ważnych punktów do 
przemyślenia przy przygotowywaniu zebrania: 

• omówienie zasad, jakich będziesz wymagał, 
przede wszystkim, że szansę na grę ma każdy, 
jeśli odpowiednio się przykłada do treningów, 
robi postępy i trenuje systematycznie, 
• przypomnienie podstawowych różnic 
między sportem dziecięcym a rywalizacją 
dorosłych, 
• przedstawienie szczegółowego 
harmonogramu treningów (dni tygodnia, 
godziny, czas trwania) i wymagań dotyczących 
uczestnictwa w zajęciach (m. in. karty zdrowia), 
• poinformowanie o wymaganiach w stosunku 
do dzieci i rodziców (wymagana frekwencja – 
np. 80-90%, odpowiednie zachowanie, pomoc 
rodziców w przypadku organizacji turniejów, 
wyjazdów), 
• przypomnienie, w co każdy zawodnik 
powinien być zaopatrzony na trening, 
• przedstawienie pomysłu klubu dotyczącego 
pracy z dziećmi w tym wieku i swojej filozofii, 
• omówienie zasad pozytywnego kibicowania 
dzieciom (niedopuszczalne jest krytykowanie i 
poniżanie graczy), 
• przypomnienie, że w przypadku 
nieobecności na treningu czy turnieju niezbędne 
jest poinformowanie o tym trenera, 
• poinformowanie, że ważne są dla Ciebie ich 
uwagi, jednak jeśli z czymś się nie zgadzają to 
należy ich zachęcić, by podeszli i zapytali wprost 
dlaczego podjąłeś daną decyzję, a nie 
komentowali tego jedynie w swoim gronie; to z 
pewnością ułatwi komunikację z nimi. 
  

Co nas może spotkać w pracy z 
zespołami U-11/U-12? 

 
Dla sporej grupy trenerów piłka nożna w 
wykonaniu 11- i 12-latków jest niczym futbol 
dorosłych. W rzeczywistości jest jednak inaczej. 
Mimo że coraz częściej można zobaczyć 
przemyślane akcje, to jednak nadal dużo tu 
chaosu i prostych błędów. Niemniej jednak dają 
się zauważyć większe różnice między 
zawodnikami, ci najbardziej utalentowani 
zaczynają zdecydowanie przewyższać 
pozostałych – nie tylko umiejętnościami, ale też 
myśleniem na boisku. Z kolei część słabszych 
traci zainteresowanie piłką i rezygnuje z gry. 
Trenerzy powinni być świadomi także innych 
spraw, które dotyczą dzieci w tym wieku:  
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• Mogą zdarzać się nieporozumienia i 
pretensje między zawodnikami, gdy któryś z 
nich popełni błąd – ważne, by trener reagował 
na takie zachowania, 
• Część z zawodników będzie podważać 
decyzje sędziego – tutaj również ważna jest 
reakcja trenera. 
• Zawodnicy będą się jednak najczęściej 
mobilizować i wspierać nawzajem. 
• Częściej niż poprzednio będą podczas gry 
wykorzystywać podania. 
• Zawodnicy będą się już sami potrafili 
odpowiednio ustawić na boisku – nie będą już 
biegali chaotycznie. 
• Będą dużo większą uwagę przykładali do 
tego, co trener mówi, a co w rzeczywistości robi. 
Warto mieć tego świadomość, bo czasem mogą 
wyniknąć z tego nieporozumienia. Trener wobec 
tego powinien wytłumaczyć zawodnikom, jeśli 
zmieni pewne decyzje i reguły, które ustalał 
wcześniej. 
• Różnice pomiędzy najlepszymi a 
najsłabszymi zawodnikami staną się jeszcze 
bardziej wyraźne i sami gracze będą mieli tego 
świadomość. 
• Będą duże różnice w budowie ciała 
zawodników. Pamiętać jednak trzeba o tym, że i 
ci mniejsi w pewnym momencie zaczną szybko 
rosnąć i mogą prześcignąć pozostałych. Ważne, 
aby dla trenera wysokość i masa ciała nie były 
zbyt istotne przy wyborze zawodników do gry. 
• Zawodnicy będą trzymali się w swoich 
grupach - trener powinien jednak potrafić 
wszystkich  graczy zjednoczyć i wprowadzić 
odpowiednią atmosferę. 

 
Rozsądne szkolenie U-11/U-12 
 

Szkolenie na tym etapie jest sporym wyzwaniem 
dla trenera, ponieważ część najlepszych 
zawodników uważa się niemal za zawodowych 
piłkarzy, podczas gdy pozostali zauważają, że 
sporo im brakuje do najlepszych i w związku z 
tym gra nie daje im już takiej radości jak 
wcześniej. Słabsi widząc możliwości najlepszych 
zdają sobie sprawę, że nie są w stanie osiągnąć 
takiego samego poziomu i zniechęcają się do 
treningów. Zadaniem trenera jest jednak 
pokazanie, że jeśli będą się angażować, starać i 
robić postępy to również ich pozycja w zespole 
będzie ważna. 

Poniżej kilka dodatkowych aspektów, o których 
trener powinien pamiętać: 

 Formy małych gier powinny być nadal często 
obecne podczas zajęć. 

 W zajęcia można wplatać tzw. stretching, 
zarówno w trakcie rozgrzewki, jak i w części 
końcowej treningu. 
 Brak przygotowania do treningu czy meczu 
(odpowiednia rozgrzewka), niedostosowane do 
wieku ćwiczenia (np. siłowe) mogą powodować 
częste urazy. Pamiętać trzeba, że objętość i 
intensywność zajęć musi być dostosowana do 
wieku i możliwości zawodników. 
 Gra 7x7 (ewentualnie 8x8) jest najbardziej 
odpowiednia dla podnoszenia umiejętności i ze 
względu na zrozumienie podstawowych reguł 
gry. 
 W kategoriach U-11/U-12 chłopcy i dziewczęta 
powinny już trenować i grać osobno. 
 Treningi 2-3 razy w tygodniu po 90 minut oraz 
mecz ligowy to właściwa ilość zajęć dla 
zawodników w tym wieku.  
 Zawodnicy mogą już mieć preferowane 
pozycje na boisku, na których występują 
częściej, jednakże dla ich rozwoju dobrym 
wyjściem będzie, jeśli będą próbowali grać  na 
różnych pozycjach – zarówno na treningu, jak i 
w rozgrywkach. 
 Podczas zajęć trener powinien skupiać się na 
jednym lub dwóch podstawowych celach, które 
chce zrealizować. 
 

Zagadnienia techniki i taktyki w 
zespołach U-11/U-12 
 
Rozwój piłkarza powinien przebiegać w dobrej 
atmosferze. Wygrywanie jest tylko jednym z 
aspektów gry w piłkę, ale należy pamiętać, że 
nie najważniejszym. Tym bardziej, że część 
decyzji podejmowanych przez trenera, musi być 
podjętych nawet za cenę porażki (próbowanie 
zawodników na różnych pozycjach; 
umożliwienie gry wielu zawodnikom, a nie 
jedynie najlepszym; brak wybijania piłki na 
oślep). 
 
Słabiej zbudowani zawodnicy nie mogą być 
traktowani gorzej od tych, którzy są silniejsi. 
Mimo że czasem może to być kuszące, bo 
łatwiej będzie osiągnąć zwycięstwo. 

Kontakt z piłką 
W dalszym ciągu podczas zajęć warto 
wprowadzać ćwiczenia doskonalące czucie piłki, 
różne formy żonglerki (dostosowane do 
indywidualnych umiejętności danego 
zawodnika). Należy też starać się motywować 
zawodników do wykorzystywania wszystkich 
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części obu stóp do prowadzenia, uderzenia czy 
przyjęcia piłki. Te elementy można też z 
łatwością wprowadzać podczas rozgrzewki lub 
jako ćwiczenia uspokajające w końcowej części 
treningu. 
 

Wykończenie akcji 

Jak skuteczny jest zawodnik pod bramką 
przeciwnika? Jak radzi sobie w momencie gdy 
znajduje się w sytuacji sam na sam z 
bramkarzem przeciwnika? Różne warianty zadań 
doskonalących uderzenia piłki powinny być 
często wprowadzane do zajęć. Trzeba 
motywować graczy, by używali obu nóg 
uderzając piłkę, by nie kończyli akcji jedynie 
swoją „lepszą” nogą. W tym celu warto 
wprowadzać nie tylko ćwiczenia typowo 
strzeleckie, ale także wykorzystywać i 
przypominać o tym zawodnikom na przykład w 
trakcie gry. 
 

Wizja i kontrola piłki 

Szybka zdolność do oceny aktualnej boiskowej 
sytuacji i umiejętność przewidywania 
zachowania przeciwnika (antycypacja) cechują 
najlepszych piłkarzy. Trener powinien 
przypominać o tym zawodnikom, zachęcać do 
tego, aby cały czas byli skoncentrowani i starali 
się wiedzieć, co z piłką zrobić, już zanim ją 
opanują. Często decyduje o tym już pierwszy 
kontakt z piłką, przyjęcie kierunkowe. Należy 
przypominać zawodnikom, że te kilka czynników 
znacznie zwiększa szansę zmylenia przeciwnika, 
bycia od niego szybszym o ułamek sekundy, 
oddania uderzenia nim zdąży je zablokować. 
Podczas treningów wiele zadań powinno 
doskonalić te elementy: szybkość, przyjęcie 
kierunkowe, odpowiednie ustawienie ciała, 
przyjęcie piłki dowolną częścią ciała i przede 
wszystkim kreatywność w rozwiązywaniu 
sytuacji boiskowych. 
 

Drybling 
 
Częste zmiany kierunku poruszania się, 
zmienność tempa, prowadzenie piłki pod presją 
przeciwnika są niezwykle istotne. Doskonalenie 
tych elementów oraz motywowanie zawodnika 
do ciągłej oceny aktualnej sytuacji na boisku to 
priorytety dla trenera w tej kategorii wiekowej. 
Poza tym ważne, aby wymagać od zawodników 
oderwania wzroku od piłki, dzięki czemu łatwiej 
będzie im podjąć prawidłową decyzję podczas 
gry. 
 

Gra głową 
 
Gra głową to kolejny aspekt pokazujący jak wiele 
czynników wpływa na umiejętność gry w piłkę  
nożną. Uderzenia głową do bramki, 
główkowanie w okolicach własnej bramki aby 
wybić piłkę, podania głową do partnera czy 
nawet przyjęcia piłki głową to ważne dla 
piłkarza elementy. Aby jako dorosły piłkarz 
radził sobie z nimi bardzo dobrze, warto na 
etapach U-11/U-12 wprowadzić odpowiednie 
podstawy. Można to robić podczas 
zmodyfikowanych form gier  (np. podania piłki 
rękoma lub prostym podbiciem z własnego 
podrzutu a zdobycie gola jedynie głową), aby 
oswoić graczy z grą głową. Można też 
wykorzystać proste ćwiczenia w formie ścisłej 
nauczające odpowiedniej techniki, ale także 
właściwego ustawienia ciała podczas uderzenia 
(ale ćwiczenia te powinny być raczej 
dodatkowym a nie głównym celem treningu na 
etapach U-11/U-12). Ważne też jest pozbycie się 
strachu przed tym elementem, więc trener 
powinien go wprowadzać ostrożnie i z 
wyczuciem. 
 
Warto przypomnieć, że nie ma żadnych badań, 
potwierdzających szkodliwość zdrowotną gry 
głową w piłce nożnej. 

 

Wślizg 
 
Na etapach U-11/U-12 coraz częściej w trakcie gry 
zawodnicy będą chcieli wykorzystać wślizg. 
Warto wobec tego, aby trener wytłumaczył i 
pokazał, jak prawidłowo go wykonać, aby nie 
zrobić krzywdy rywalowi. Można tez pokazać, 
jaka jest różnica pomiędzy wykonaniem wślizgu 
nogą bliższą i dalszą od przeciwnika. Ważne 
jednak, żeby uświadomić zawodnikom, że ten 
element można stosować jedynie jeśli nie będzie 
to niebezpieczne dla przeciwnika.  
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Gra kombinacyjna 
Dzięki temu, że zawodnicy są bardziej świadomi 
wymagań, jakie wiążą się z pozycjami na jakich 
występują, można się spodziewać większej 
liczby podań, spokojniejszego rozgrywania piłki 
czy lepszego ustawienia na boisku. Warto 
wobec tego wymagać od graczy częstszej „gry 
na 1 kontakt”, wyjścia na pozycję, wymiany 
podań przez 4-5 zawodników w akcji czy 
podania piłki w wolną strefę a nie jedynie do 
nogi. Trzeba jednak pamiętać, że aby mieć takie 
wymagania, to podobne zadania muszą być 
obecne podczas treningów. 

 

Gra tyłem do bramki rywala 
 
W grze 7x7 – choćby ze względu na większą 
liczbę zawodników – występuje wyraźniejszy 
podział na pozycje. W związku z tym zawodnicy 
grający w pomocy czy ataku muszą być 
przygotowani na grę tyłem do bramki 
przeciwnika. Jest to niezwykle istotny aspekt gry 
i w tej kategorii wzrasta jego znaczenie. Wobec 
tego trener powinien przygotować gracza na 
przyjęcie piłki w odpowiedni sposób, z 
uwzględnieniem właściwej pozycji ciała, aby 
przeciwnikowi trudniej było mu odebrać piłkę. 
Poza tym zawodnik powinien być przygotowany 
na zgranie piłki bez przyjęcia i połączenie tego z 
szybkim wyjściem na pozycję. Ciągle dużą wagę 
podczas zajęć należy zwracać na ilość 
kontaktów potrzebną do opanowania piłki, 
zmiany tempa, kierunku, a także zwody bez 
piłki. 
 

Gra obronna 
 
Czy zawodnik rozumie już podstawowe zasady 
zachowania w obronie? Dla gracza naturalne 
powinno być to, że jeśli piłka jest stracona, to 
musi ją jak najszybciej odzyskać. Gdy jest to w 
danej chwili niemożliwe, to powinien 
odpowiednio się ustawić, tak aby zapobiec 
możliwości kontrataku drużyny przeciwnej. 

Każdy z graczy powinien pamiętać o pewnej 
kolejności działań w obronie: po pierwsze, 
próbować odebrać piłkę w momencie podania i 
utrzymać się w jej posiadaniu; po drugie, jeśli to 
się nie uda i przeciwnik przyjął piłkę, to jak 
najszybciej mu ją odebrać; po trzecie, doskoczyć 
do przeciwnika i nie pozwolić mu odwrócić się w 
stronę bramki; po czwarte, zmusić go do 
skierowania się z piłką do bocznego sektora 
boiska; po piąte, jeśli żadna z powyższych opcji 
nie jest możliwa, cofnąć się za linię piłki i pomóc 
drużynie przechwycić piłkę. 
 

Przejście z atakowania do 
bronienia i odwrotnie 

Oba te elementy są niezwykle ważne i wynikają z 
samego przebiegu gry, kiedy to drużyny wiele 
razy zamieniają się rolami. Najbardziej istotne 
jest jednak, żeby przekonać , aby jak najszybciej 
starali się odebrać piłkę po stracie i by – kiedy ją 
odbiorą – próbowali atakować. Jeśli jednak 
natychmiastowy atak jest niemożliwy, trzeba 
utrzymać się w posiadaniu piłki. Trener wobec 
tego powinien podczas treningów wprowadzać 
jak najwięcej zadań, w których sytuacja jest 
zmienna i zawodnicy stale muszą być 
skoncentrowani. Wykorzystanie straty piłki 
przez przeciwnika i jego złe ustawienie często 
decyduje o wyniku. 
 

Umiejętność szybkiego podjęcia 
decyzji 
 
Najbardziej utalentowani z graczy 
występujących w kategoriach U-11 i U-12 mają 
umiejętność przewidywania pewnych zagrań 
przeciwnika (antycypacji). Jest to związane z 
szybką oceną sytuacji i natychmiastowym 
podjęciem decyzji. Trenerzy, poprzez 
odpowiednie zadania podczas treningów, 
powinni wymuszać na zawodnikach, aby sami 
podejmowali decyzje. Warto wprowadzać 
ćwiczenia ograniczone czasowo – wpływają one 
bardzo pozytywnie na zachowanie podczas gry. 
 

Kreatywność 

Na kreatywność mają wpływ trzy elementy: 
umiejętności techniczne, świadomość taktyczna 
i wiara w swoje umiejętności. Zawodnik musi też 
być pewnym, że trener nie będzie miał do niego 
pretensji za nieszablonowe zagrania. Warto 
pamiętać, że czasem gracze najbardziej 
kreatywni wymagają wyjątkowego podejścia 
przez trenera.  
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Nasze rozgrywki 
 

Drybluj jak Messi 

Kategorie wiekowe: U-6/U-7/U-8 

Przebywając w Szkocji na stażu trenerskim 
zainteresowało nas tamtejsze podejście do 
rywalizacji dzieci. Najmłodsi zawodnicy nie 
uczestniczyli w regularnych rozgrywkach, 
gdzie liczone są gole czy punkty, ale 
przygotowano dla nich inny format gry. 
Podobną imprezę organizujemy dla naszych 
małych piłkarzy. 

 

W trzech jesiennych i trzech wiosennych 
terminach na boisku Młodzieżowego 
Ośrodka Sportowego w Poznaniu, 
przygotowujemy jak najwięcej małych boisk 
z bramkami o rozmiarze 120 x 80 cm. Na 
każdym z nich panują inne zasady - na 
jednym ustawiamy bramki tyłem, na innym 
gramy broniąc i atakując dwie bramki, na kolejnym celem będzie na przykład ustawienie piłki na linii 
końcowej boiska zamiast zdobycia tradycyjnego gola. 

 

Każdy z zespołów ma czterech zawodników i co kwadrans rywalizuje z inną drużyną, na boisku z innymi 
zasadami. Do gry zapraszamy zaprzyjaźnione kluby z Poznania i okolic. Wszystkie drużyny zostają 
podzielone przez swoich trenerów na czteroosobowe zespoły i przez dwie godziny po prostu cieszą się 
grą w piłkę! Celem jest oczywiście zapewnienie świetnej zabawy najmłodszym, bez niepotrzebnej w tym 
wieku presji. Podczas tych rozgrywek nie są liczone gole i punkty, nie ma też klasyfikacji zespołów. 

 
 

Klima-Raflik Liga Mistrzów Koziołka 

Kategorie wiekowe: U-9/U-10/U-11/U-12/U-13 

Klima-Raflik Liga Mistrzów 
Koziołka odbywa się w 8 sobót 
jesienią i 8 sobót wiosną, zawsze 
od godziny 8.00 do 11.00 w 
kategoriach U-9 do U-12 oraz od 
11.00 do 13.00 w kategorii U-12. 
Rywalizacja prowadzona jest w 
osobnych grupach, systemem 
ligowym. 

 

Rozgrywki są podzielone na dwie rundy. W pierwszej zespoły grają każdy z każdym - mecz i rewanż. W 
drugiej części rozgrywek cztery pierwsze zespoły zagrają w grupie mistrzowskiej, a kolejne cztery w 
grupie walczącej o miejsca 5-8. W tej rundzie odbywają się także dwie kolejki spotkań. Zasada ta nie 
obowiązuje w kategorii U-13, w której drużyny zagrają systemem ligowym - po jednym meczu w każdym z 
terminów. 
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Rozgrywki toczą się na obiekcie Młodzieżowego Ośrodka Sportowego przy ul. Gdańskiej w Poznaniu, z 
którego wydzielamy 3 boiska o wymiarach 40m x 25m dla najmłodszych kategorii i jedno nieco większe 
dla U-12. Każdy mecz trwa 12 minut. Jednocześnie na boisku gra 5 zawodników plus bramkarz, a w 
drużynach U-12: 6 plus bramkarz. W każdym z terminów zespoły rozgrywają trzy mecze - razem 21. Liga w 
kategorii U-13 rozgrywana jest na boiskach ustawionych w poprzek pełnowymiarowego pola - po tym jak 
młodsi zawodnicy zakończą swoje mecze. W jednym z terminów gramy o Puchar Klima-Raflik Ligi 
Mistrzów Koziołka. Wbrew powszechnej zasadzie, w pierwszej rundzie kojarzymy ze sobą te lepsze oraz 
te słabsze zespoły, wg układu w tabeli - pierwszy zespół zagra z drugim, trzeci z czwartym itd. Kto wie - 
może jednej z drużyn z dołu tabeli uda się dojść do samego finału i zdobyć pierwszy w życiu puchar? 
Przegrane drużyny grają o niższe miejsca wg drabinki. 
 

Kategoria 
wiekowa 

Ilość 
zawodników 

Rozmiar 
boiska 

Rozmiar 
piłki 

Liczba 
drużyn w 

lidze 
Czas gry w każdy 

weekend 

U-9 5 + bramkarz 35m x 22m 3 8 3 mecze 1 x 12 min. 

U-10 5 + bramkarz 40m x 25m 4 8 3 mecze 1 x 12 min. 

U-11 5 + bramkarz 40m x 25m 4 8 3 mecze 1 x 12 min. 

U-12 6 + bramkarz 52m x 30m 4 8 3 mecze 1 x 12 min. 

U-13 7 + bramkarz 68m x 37m 4 8 1 mecz 2 x 25 min. 

 

Kontynuujemy też pomysł, który powstał po obserwacjach rodziców - często zbyt głośno reagujących na 
niepowodzenia swoich podopiecznych. W ostatniej kolejce w jednym z terminów, grają ze sobą rodzice 
zamiast dzieci. Są to spotkania sąsiadujących ze sobą drużyn - pierwszej z drugą itd. Każdy z zespołów 
musi mieć w swoim składzie, na boisku, przynajmniej jedną mamę! Dopingują ich dzieci, a wyniki zostają 
zaliczone do ogólnej klasyfikacji! 

Celem rozgrywek jest 
popularyzacja piłki nożnej. 
Zespoły rozgrywają łącznie 288 
meczów, każda drużyna 24 
spotkania - 3 kolejki w każdym z 
terminów plus Puchar Ligi 
Mistrzów Koziołka. Dodatkowo w 
lidze kategorii U-13 odbywa się 28 
meczów. Impreza jest prosta w 
swojej formie. Wzorem klubów 
zachodnioeuropejskich pragniemy 
by dzieci rywalizowały bez presji 
wyników i zdobywania medali. 
Turniej kończy się rozdaniem 
pucharów i pamiątkowych medali, 
które otrzymuje każdy z prawie 

pół tysiąca zawodników. Rozgrywki są organizowane przez nas już od kilku lat – zawsze w prosty, ale 
profesjonalny sposób. Boisko przy ul. Gdańskiej w Poznaniu jest jednym z dwóch takich w Poznaniu i 
pozwala na organizację zawodów w praktycznie każdych warunkach pogodowych. 
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Małe gry – 3x3/4x4/5x5 
 

Dlaczego w naszym klubie są stosowane tak często?  
 
Aktywność 

Zredukowana liczba zawodników, na małym polu gry, to większa aktywność fizyczna. Piłka częściej 
znajduje się w zasięgu zawodników – nieustanny ruch prowadzi do poprawy ogólnej sprawności 
fizycznej. 

 

Żywiołowość 
Nikt nie poprawi swoich umiejętności stojąc przy linii bocznej boiska. Grając na małej powierzchni, z małą 
ilością zawodników pozwalamy wszystkim brać udział w zawodach lub grach treningowych – łatwo 
utworzyć wiele małych boisk, trudniej dać wszystkim grać na pełnowymiarowym polu. 

 

Umiejętności techniczne 
Zredukowana liczba zawodników, na małym polu gry, to większa liczba kontaktów z piłką, więcej szans 
strzeleckich, więcej zagrań podczas każdego meczu - to wszystko daje większą efektywność nauczania. 

 

Wszechstronność i prostota 
Organizując mecze przy pomocy małych gier zapomnijmy o przypisywaniu zawodników do konkretnej 
pozycji – uczymy dzieci wszechstronności i gry w każdej części boiska. Proste zasady zachęcają dzieci do 
żywiołowego uprawiania sportu. 

 

Sukces 
Grając na małych polach, ze zredukowaną liczbą zawodników, łatwiej osiągnąć sukces - każde dziecko ma 
szansę wygrać, strzelić bramkę, a tym samym mieć ogromną radość z uprawiania sportu. 
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Pasja 
Wiele dzieci może stracić zainteresowanie piłką nożną grając na pełnowymiarowym boisku - przez 
większość meczu piłka jest daleko od zawodnika. W małych grach piłka jest zawsze blisko zawodników. 

 

Podejmowanie decyzji 
Małe gry są bardzo proste więc podejmowanie decyzji jest dużo łatwiejsze. W każdym meczu mamy do 
czynienia z szybkim przechodzeniem z obrony do ataku. Gra w takim uproszczonym formacie pozwala 
zawodnikom lepiej zrozumieć piłkę nożną. 
 

Kreatywność 
Dzieci nie są miniaturkami dorosłych - nie można ich rozstawić na boisku i kazać im grać podaniami, 
wygrywać i zdobywać medale. Dzieci mają inną psychikę,  dopiero kształtują swoje zdolności 
motoryczne. Nauka poprzez małe gry jest najlepszą drogą do przygotowania zawodnika, który będzie 
gotowy wejść w wieku młodzieńczym na pełnowymiarowe boisko i być kreatywnym piłkarzem. Taki jest 
nasz cel! 
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Materiały szkoleniowe opracowane przez trenerów  
KS Koziołek Poznań 

 

10 rozgrzewek, które ożywią Twój trening! 

 

Formy małych gier stosowane w szkoleniu 
dzieci cz. 1 

 

Gry i zabawy stosowane w szkoleniu dzieci 

 

Formy małych gier stosowane w szkoleniu 
dzieci cz. 2 
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Klub Sportowy Koziołek Poznań 
os. Bohaterów II Wojny Światowej 73a 

61-383 Poznań 
mail: info@koziolekpoznan.pl 

web: koziolekpoznan.pl 
 
 
 

 
 
 

 
 
Materiały szkoleniowe opracowane przez trenerów Klubu Sportowego Koziołek Poznań mogą być kopiowane, reprodukowane, przekazywane 

w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej, jednak z zastrzeżeniem, kto jest ich autorem. 

 


