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1. Wstęp
Czym bylibyśmy bez ruchu? Niewyobrażalne dla sportowców, ale dla bardzo wielu ludzi,
szczególnie w przypadku dzieci, mało lub niemal brak sportowego ruchu jest codziennością.
Aktywność motoryczna wiąże się z bardzo wieloma wrażeniami i szczególnie w połączeniu z
odbieraniem wrażeń ruch stanowi składową inteligencji sensorycznej. Bez ruchu brakowałoby
odczuć i myśli, nie byłoby żadnego porozumienia za pomocą mowy, ani też żadnego używania
mowy.
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Prof. Dr. Renate Zimmer jest bardzo znaną pedagożką, skupiającą się na tematyce „wczesnego
dzieciństwa” i profesorką w dziedzinie nauk sportowych. Bada i publikuje, i jak dotąd napisała
ponad 50 książek z zakresu wspierania rozwoju, nauki ruchowej, psychomotoryki itp.
Z jej literatury można wynieść obszerną wiedzę i może ona służyć za pomoc zarówno osobom
studiującym, jak i uczącym się zawodu.

2. Retrospekcja
Już w starożytności ruch pomagał w koncentracji i skupieniu uwagi na pracy umysłowej.
Szkolne przerwy na aktywność ruchową podczas lekcji wspierają rozwój, dzięki czemu po
przerwie koncentracja jest większa. Nie istnieje jednak żadna gwarancja bądź bezpośredni
związek między kopaniem piłki nożnej na boisku a rozwojem inteligencji. Człowiek może
zatem w każdym wieku poprzez ruch stworzyć własne warunki, by móc się lepiej uczyć lub
utrzymywać koncentrację na właściwym poziomie.

3. Wspieranie aktywności ruchowych
Co jest celem wspierania aktywności ruchowych? Dziecko, które nigdy nie trzymało w ręku
piłeczki tenisowej lub dysku frisbee, nie widziało ich, nie rzucało ani nie łapało ich, nie będzie
miało o tym żadnego wyobrażenia. Ruch poprawia zachowania społeczne bądź też tworzy i
poprawia zdolność do pracy grupie i wiarę w siebie. Współgranie systemów zmysłowych i
systemów motorycznych stanowi skarbnicę doświadczeń sensomotorycznych. Dzieci, które nie
znają zapachu mchu, szelestu liści ani nie mają pojęcia o tym, jakie w dotyku jest błoto, będą
wykazywały ograniczony rozwój sensomotoryczny.

4. Wgląd w podstawy treningu dzieci i młodzieży
To, że dzieci różnią się od dorosłych nie tylko zewnętrznie, pokazuje się również pod względem
fizjologicznym, metabolicznym i psychologicznym.
Najbardziej rzuca się przy tym w oczy na przykład szczególna potrzeba ruchu u dzieci w
porównaniu do osób dorosłych. Dzieci odczuwają wysiłek związany z ruchem subiektywnie
jako mniej uciążliwy niż dorośli. Dochodzi do tego, że w mózgu dominują określone bodźce
intelektualne i w ten sposób warunkują zwiększoną potrzebę aktywności ruchowych.
Polecenie siedzenia spokojnie przy stole, w szkole lub u fryzjera staje się dla dzieci próbą
obciążeniową. Nie da się tego uzasadnić fizjologią rozwojową. Dzieci muszą się wyszaleć, ale
także tutaj istnieją granice, gdy chodzi o wspieranie w rozwoju wyników i umiejętności
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sportowych. Nadmierne wymagania pociągają za sobą negatywne konsekwencje, tak samo jak
za małe wyzwania poprzez ograniczenie ruchu. Rodzaj i intensywność obciążenia można
dopasować u dzieci i młodzieży pod względem ilościowym, tak aby wypadały one „zgodnie z
fazami rozwoju“. Patrząc pod względem ilościowym, programy treningowe nie powinny być
ograniczane do najprostszego poziomu, aby były dopasowane do poziomu rozwoju. Raczej
powinno się znaleźć alternatywy w formie regresji i progresji, aby stworzyć wystarczające
warunki do wspierania.

4.1.

Specyficzne cechy uwarunkowane wzrostem –
konsekwencje dla obciążenia fizycznego

Wzrost dzieci i młodzieży przez lata aż do wieku dorosłego nie przebiega wcale równomiernie.
Odbywa się to raczej skokami. Największy gwałtowny wzrost ma miejsce bezpośrednio po
urodzeniu z ok. 22 cm wzrostu w pierwszym roku życia. Potem prędkość wzrastania szybko się
obniża.
W 4 roku życia dziecko rośnie już tylko ok. 7 cm na rok. Krzywa wzrostu następnie spłaszcza
się, ale opada jeszcze powoli aż do wejścia w okres dojrzewania w wieku około 12 lat na 4 cm
rocznie. Podczas fazy dojrzewania dochodzi następnie do nowego skoku, przy którym krzywa
wzrostu strzela w górę w wieku ok. 15 lat na 13 lub 14 cm wzrostu na rok. Faza wzrostu u
dziewczynek jest zakończona w wieku ok. 18 lat. Męska część dorastających osób przestaje
rosnąć nieco później, a mianowicie może to nastąpić dopiero w 22 roku życia, co z reguły
wyjaśnia zwyczajne różnice między płciami pod względem wzrostu.
Także poszczególne obszary ciała wykazują różny wzrost w zależności od wieku życia.
Znajduje to swój wyraz w różnych proporcjach ciała, które są typowe dla różnych stadiów
rozwoju. Noworodek ma nieproporcjonalnie dużą głowę i krótkie kończyny w porównaniu do
osoby dorosłej. Wysokość głowy noworodka wynosi 25 procent długości jego ciała. U osoby
dorosłej natomiast wysokość głowy wynosi tylko 12 procent.
Przyczyna tego tkwi w tym, że wzrost obszarów ciała ma miejsce w różnych momentach w
czasie w różnych obszarach ciała. Dłonie i stopy rosną wcześniej niż golenie i przedramiona.
Przedramiona rosną wcześniej niż uda i ramiona. Wzrost w czasie dojrzewania odbywa się
zatem w przypadku kończyn od zewnątrz do wewnątrz.
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Ilustracja 1 Krzywa wzrostu przebieg
źródło: https://kfo-am-neumarkt.de/images/pdf/wachstumskurve_blase.pdf

Rozpoczęcie okresu dojrzewania również nie przebiega jednolicie. Dojrzewanie u niektórych
dzieci zaczyna się wcześniej lub później niż można by było oczekiwać. „Normalny rozwój“ jest
zgodny z wiekiem biologicznym i kalendarzowym.
Jeśli dojrzewanie zaczyna się za późno, mówi się o retardacji, czyli opóźnieniu rozwoju. Przy
przedwczesnym rozpoczęciu dojrzewania mówi się o akceleracji, przyspieszonym
dojrzewaniu. Oba są naturalnymi procesami, które nie są powodem do zmartwienia lub
jakiejkolwiek ingerencji medycznej.
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4.2.

Specyficzne cechy przemiany materii u młodzieży

Przemiana materii jest podstawą wszystkich koniecznych do życia procesów w ciele. Przy
przemianie materii chodzi o wszystkie procesy biochemiczne wewnątrz komórek. Wzrost
odbywa się poprzez zwiększone dzielenie się różnych typów komórek, co warunkuje znacznie
wyższą podstawową przemianę materii.
Dzieci mają aż o 30 procent wyższą podstawową przemianę materii niż osoby dorosłe, w
przypadku których można odwoływać się tylko do metabolizmu zachowawczego lub
roboczego. W tym czasie potrzeby żywieniowe są także szczególnie wymagające, jeśli chodzi
o spożycie witamin, składników mineralnych, białek i nasyconych kwasów tłuszczowych.
Dziecięcy organizm potrzebuje ok. 2,5 grama białek na kilogram masy ciała. Są to wartości,
które odpowiednie dla dorosłego sportowca uprawiającego sport siłowy. Jeśli pojawią się tutaj
dodatkowe
obciążenia,
wówczas
liczby
te
zwiększają
się
jeszcze
raz.
Jeśli te obciążenia są jednak za wysokie podczas tej fazy rozwoju, wówczas anabolizm staje się
metabolizmem energetycznym. Ta zmiana rodzaju przemiany materii prowadzi następnie do
niechybnie do zaburzeń wzrostu i rozwoju dziecka. Zgodnie z tym okazuje się, jak bardzo
ważne są fazy odpoczynku i spokoju podczas tej fazy rozwoju.

4.3.

Wzrost i bierny aparat ruchu

„Prawo Marka Jansena“ definiuje wrażliwość tkanki w relacji do prędkości wzrostu.
Wrażliwość na bierny aparat ruchu jest tym wyższa, im większa jest prędkość wzrostu. W ten
sposób również zagrożenie szkodami spowodowanymi przez obciążenie jest w tej fazie
najwyższe.
Dla każdego dojrzewającego nastolatka wynika z tego indywidualnie różny stopień dla aparatu
kości, ścięgien, chrząstek i więzadeł. Ten stopień obciążenia stanowi czynnik ograniczający dla
wydajności fizycznej młodzieży.
Tak jak w przypadku przemiany materii, kilka specyficznych cech dla organizmu istnieje
również w obrębie biernego aparatu ruchu. Kości dziecka i nastolatka zawierają wyraźnie
więcej miękkiego materiału organicznego i dlatego są bardziej giętkie niż kości starszego
człowieka. Ta zwiększona giętkość ma miejsce jednak kosztem zmniejszonej wytrzymałości
na rozciąganie i nacisk, co warunkuje obciążalność całego układu szkieletowego.
Ścięgna i więzadła u dzieci i młodzieży wykazują mniejsze tworzenie się miceli, których
dojrzałe tworzenie nadaje aparatowi więzadeł i ścięgien osoby dorosłej większą wytrzymałość
na rozciąganie.
Tkanka chrzęstna i chrząstki nasadowe znajdują się w tym wieku w intensywnym procesie
wzrostu o wysokich wartościach podziału odpowiednich komórek, co czyni te obszary
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szczególnie wrażliwymi na występujące zaburzenia, jak na przykład wysokie obciążenia. Do
tego dochodzi tworzenie się mniejszej ilości miceli, co wpływa na wytrzymałość na rozciąganie
u dzieci i młodzieży.
Submaksymalne obciążenia natomiast można postrzegać jako produktywny bodziec do
rozwoju i dojrzewania tychże struktur. Jednostronne i nadmiernie akcentowane obciążenia
przynoszą efekt odwrotny do zamierzonego i z reguły prowadzą do długotrwałych uszkodzeń.
Także faza rozwoju młodej osoby nie jest w stanie już naprawić uszkodzeń tkanki, które
przekroczyły tak zwany „point of no return“.
Czynny aparat ruchu, jak np. muskulatura, reaguje na bodźce obciążeniowe o wiele szybciej
niż jego bierna strona przeciwna. W tym przypadku zmiany funkcjonalne i morfologiczne są
widoczne już po kilku dniach. W zakresie kości, ścięgien i więzadeł zmiana następuje dopiero
po kilku tygodniach. W ten sposób dopasowanie biernego aparatu ruchu do zwiększonych
obciążeń odbywa się tylko powoli, co przy szybkim dalszym zwiększaniu obciążenia prowadzi
do przeciążenia biernego aparatu ruchu, podczas gdy czynny aparat ruchu dobrze reaguje na
ten bodziec obciążeniowy. Tu mamy przykład łańcucha, który jest mocny tylko tak jak jego
najsłabsze ogniwo. Zgodnie z tym obciążenie fizyczne dzieci powinno być dopasowane do
najsłabszego ogniwa, aby uniknąć mogących nastąpić szkód.

4.4.

Wzrost i muskulatura

Komórki mięśni szkieletowych dzieci i dorosłych są bardzo podobne pod względem
strukturalnym. Różnice istnieją tylko w zakresie ilości struktur w tkance. W ten sposób np.
udział włókien typu ST u 6-letniej dziewczynki wynosi 55,6 procent, u chłopców w tym samym
wieku 62,1 procent. 6 lat później udział włókien typu ST u dziewczynek zwiększa się do 64,2
procent, a u chłopców nawet do 72,8 procent.
W odniesieniu do masy i siły mięśniowej między dziewczynkami i chłopcami przed okresem
dojrzewania nie istnieją żadne warte wymienienia różnice. Masa mięśniowa wynosi tylko 27
procent całej masy ciała. To zmienia się jednak wskutek dojrzewania i rozwijających się zmian
hormonalnych. Organizm przestawia się u chłopców w dużej mierze na przyrost masy
mięśniowej. Jednocześnie dochodzi do rozwoju specyficznego dla płci i związanych z tym
różnic między dziewczynkami i chłopcami.
U chłopców w okresie dojrzewania udział masy mięśniowej wzrasta do 41,8 procent,
podczas gdy u dziewczynek wynosi on tylko 35,8 procent.
Pod względem wydajności anaerobowej i aerobej przemiany materii w wieku dziecięcym i w
wieku dorosłym występują znaczne różnice. W przebiegu rozwoju wydajność anaerobowa
znacznie się zwiększa i osiąga maksymalny poziom między 20 a 30 rokiem życia. W praktyce
oznacza to, że dzieci ze swoją naturalną ograniczoną wydajnością anaerobową nie powinny być
narażane na obciążenia, które prowadzą do zwiększonej produkcji kwasu mlekowego.
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6- i 12-latki wyróżniają się wydajnością glikolityczną włókien FT, która u chłopców wynosi
między 32 a 36 procent, u dziewczynek między 20 i 22 procent. Te porównywalnie niskie
wartości u dziecka są kompensowane jednak przez większe wydajności w procesach
metabolizmu oksydacyjnego. Dzieci mają więcej enzymów oksydacyjnych niż glikolitycznych.
To pozwala komórce mięśniowej wyraźnie skuteczniej i szybciej przetwarzać wolne kwasy
tłuszczowe do pozyskania energii. Jednocześnie oszczędzane są zasoby glukozy. Pod
względem struktury znajduje to swój wyraz w znacznie zwiększonej liczbie mitochondriów w
komórkach dzieci w porównaniu tej występującej u osób dorosłych.

4.5.

Podstawy: wzrost i termoregulacja

Kolejna ważna różnica między dziećmi a dorosłymi występuje pod względem różnego podziału
powierzchni ciała w stosunku do objętości lub ciężaru ciała.
Przykład: Dorosła osoba o wzroście 177 cm i wadze ciała 64 kg ma powierzchnię ciała
wynoszącą 1,80 m². Dziecko o wzroście 128 cm i wadze ciała 25 kg ma powierzchnię ciała
wynoszącą 0,95 m². Tutaj jeszcze wszystkie wartości u dziecka są mniejsze niż u osoby
dorosłej. Jeśli jednak przyjrzymy się stosunkowi powierzchni ciała do wagi ciała, wówczas
karta się odwraca. Ponieważ u osoby dorosłej wartość ta wynosi wtedy już tylko jeszcze 280
cm²/kg w stosunku do 380 cm²/kg u dziecka. Jest to ok. 36 procent więcej względnej
powierzchni ciała u dziecka, co ma konsekwencje w zakresie termoregulacji. Dzieci wykazują
tendencję do wyraźnie późniejszego pocenia się niż dorośli. Dopiero kiedy wewnętrzna
temperatura ciała osiągnie wyższe wartości, rozpoczyna się produkcja potu u dzieci. Jak się
przypuszcza, przyczyną tego są wyższe wartości progowe w centrum regulacji ciepła w mózgu
u dzieci. Te wyższe wartości natomiast mogą być uzasadnione szybszym chłodzeniem się ciała
z powodu jego porównywalnie większej powierzchni. Albo formułując inaczej:
Normalne, odpowiednie dla osoby dorosłej pocenie się w przypadku dzieci byłoby
zawsze zagrożeniem przechłodzeniem.
Ale jeśli temperatury mogą być szybko niwelowane z powodu dużej powierzchni, wówczas z
tego samego powodu mogą one równie szybko wzrastać. Dlatego dzieci w warunkach gorąca
są mniej zdolne do bycia obciążanymi i potrzebują dłuższego czasu do aklimatyzacji niż osoby
dorosłe. Powodem tego wspomniana opóźniona produkcja potu i związane z tym ograniczone
chłodzenie.

4.6.

Podstawy: wzrost i rozwój mózgu

Rozwój głowy i mózgu i wzrost ciała w rozwoju dziecka przyjmują znacznie zróżnicowany
przebieg. Najszybciej rozwijającym się „segmentem“ jest mózg, który przy ociągnięciu 6 roku
życia już w 95 procentach osiąga swój całkowity rozwój lub wielkość jak u człowieka
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dorosłego. Wzrost ciała w tym momencie nie jest jeszcze nawet na „półmetku“ do stania się
dorosłym organizmem. Przyczyną tak szybkiego rozwoju mózgu jest natychmiastowe
rozpoczęcie się rozwoju mózgowego w pierwszym roku życia, który zachowywany jest
następnie przez przyszłe lata. Dziś uważa się, że łączenie komórek nerwowych w centralnym
układzie nerwowym odbywa się szczególnie intensywnie do 3 roku życia.
Dla optymalnego rozwoju oznacza to, że optymalne bodźce dla dziecka mogą prowadzić do
lepszego tworzenia się struktur połączeniowych. Bez tych bodźców istnieje możliwość, że dane
struktury mózgowe będą mniej rozwinięte i dojdzie tu do słabszego dojrzewania
funkcjonalnego.
Dzieci mają silnie rozwinięte duchowe, intelektualne tło, które daje się bardziej obciążyć niż
zdolności fizyczne. To jest również powodem tego, dlaczego dzieci szybciej się uczą i „chcą
wszystko wiedzieć”. Zgodnie z tym również pod względem sportowo-fizjologicznym powinno
się docelowo wspierać umiejętności, które pomagają koordynować aspekty fizycznomotoryczne i kognitywne. Ponieważ ruch i aktywność fizyczna są dla dzieci nie tylko potrzebą
fizjologiczną, lecz w jeszcze większym stopniu towarzyszą im doświadczenia związane nauką.

5. Podstawowe zdolności ruchowe i ich rozwijanie
Motoryka jest sumą subiektywnych, wewnętrznych procesów sterowania i funkcjonowania
ciała, których podstawą są postawa i ruch. Jest to proces, z którego wynikają zdolności
motoryczne. W ten sposób motorykę można podzielić na neuromotorykę, która opisuje
procesy nerwowe i ruch. Następnie jest sensomotoryka, które odnosi się do postrzegania i
działań ruchowych. Psychomotoryka zajmuje się przeżywaniem, odczuwaniem, myśleniem i
działaniem ruchowym, a socjomotoryka opisuje środowisko społeczne i działanie ruchowe.
Zdolności opisują ogólnie nauczoną lub nabytą część zachowania. Zdolności motoryczne są
genetycznie uwarunkowanymi możliwościami kondycyjnymi, które można rozwijać poprzez
trening sportowy. Cechy charakterystyczne należy wnioskować z pokazanego zachowania
związanego z ruchem i wynikają z tego zdolności kondycyjne i koordynacyjne.
Jeśli dodatkowo przyjrzymy się pojęciom ruchu/ postawy, są to zjawiska, które można
obserwować obiektywnie w czasie i przestrzeni oraz zmiany, z który wywodzi się produkt,
czyli umiejętność ruchowa.
Umiejętności te są aspektami konkretnego indywidualnego koordynacyjnego stopnia
przyswojenia sobie technik sportowych. Odnoszą się one do obserwowanych przebiegów
ruchu, które muszą być stabilizowane w procesach uczenia się i ćwiczenia i dlatego nie są
uwarunkowane genetycznie. Te umiejętności są wspólnie określanie z poziomu rozwoju
zdolności motorycznych. Bieganie, skakanie, rzucanie, wspinanie się są podstawowymi
formami ruchu, które mają elementarny wpływ na rozwój dziecka.
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Również tutaj rozróżnia się umiejętności elementarne i sportowe. Umiejętnościami
elementarnymi są bieganie, skakanie, rzucanie, natomiast umiejętności sportowe to sprint,
skok wzwyż lub rzut dyskiem.

Ilustracja 2 http://spolex.de/lexikon/bewegungsfertigkeit/

Celem kształcenia sportowego, obok przyswojenia sobie ogólnej i dokładnej formy, jest
również nauczanie w zakresie udoskonalania i ulepszania/ automatyzacji. W praktyce
sportowej oznacza to, że dziecko najpierw powinno opanować rzucanie i łapanie oraz
chodzenie i bieganie, zanim będzie kształcone w zakresie treningu przyswajania techniki i
treningu zastosowania techniki. Dopiero po opanowaniu tych przykładowych technik
następuje przekazywanie taktyk gry.
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Tabela 1 Przegląd umiejętności ruchowych w grupie wiekowej od 3 do 7 lat

3. rok życia
Przewroty
(oś podłużna)
Wchodzenie
(krok dostawny)
Wiszenie

4. rok życia
Przewrót w przód
(w pozycji leżenia na
plecach)
Dowolne wchodzenie

5./6. rok życia
Przewrót w wprzód
(do pozycji
siedzącej)

6./7. rok życia
Przewrót w przód
(do pozycji stojącej)
Wspinanie się

Wiszenie/Kołysanie

Ciągnięcie / Pchanie
(pozycja leżenia na brzuchu)
Balansowanie
Balansowanie z obrotem
(krótkotrwale chodząc
Stanie na jednej nodze 3-4
po podłożu o szerokości sek.
20 cm)
Bieganie
Bieg z podskokami
Podskoki, zeskakiwanie
Uginanie kolan/Kołysanie się
(na dwóch nogach)
na jednej nodze (5-8x)
Przeskakiwanie na obu
nogach
Skoki z podparciem, skoki
(na jednej nodze 4-6x)
Łapanie przypadkowe
Łapanie
(łapanie przy ciele na
wysokości klatki piersiowej)
Kombinacja
Łapanie/rzucanie jeszcze się
nie udaje
Rzut szokowy (oburącz)
Rzut do celu
(1-2 m odległości, pozycja
stojąca, rzut na odległość 45m)
Uderzanie docelowe
Uderzanie nogą
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Balansowanie
Stanie na jednej
nodze 10 sek.
Bieganie cykliczne
Skoki końcowe (na
koniec ćwiczenia)
Skoki na jednej
nodze (5-8x)
Przeskakiwanie na
jednej nodze
Łapanie
(łapanie przy ciele
na różnych
wysokościach)

Rzut na odległość
(jedna noga do
przodu)
Uderzanie do celu

Huśtanie się
(samodzielne)
Ciągnięcie / Pchanie
(pozycja stojąca)
Balansowanie
(chodząc, szerokość 10
cm), również z
materiałami
Slalom
Podskakiwanie na jednej
nodze (10x)

Dowolne łapanie
(oburącz)
Kombinacja
Łapanie/rzucanie udaje
się
Rzut do celu
(do 10 m, duże,
ruchome cele, odbijanie
piłki 5x)
Uderzanie rakietą nie do
celu

6. Cechy rozwojowe i ich przejawy w sporcie
Ludzki organizm można trenować przez cały okres życia. Jednak w danej fazie rozwoju
dochodzi do wahań, uwarunkowanych różnym rozwojem zdolności kondycyjnych i
koordynacyjnych, jak na przykład wytrzymałość, szybkość i maksymalna siła.
.

6.1.

Sport i trening dla dzieci w wielu przedszkolnym

Wiek przedszkolny obejmuje od 3 do 6 lub 7 roku życia. Na rok rośnie się jeszcze tylko ok. 6
cm, a waga wzrasta rocznie już tylko o maksymalnie 2,5 kg. W wieku 4 lat dziecko podwaja
swój rozmiar z czasu urodzenia, a waga jest pięciokrotnie wyższa niż po urodzeniu (ok. 1 m
wzrostu i 15 kg wagi ciała).
Mózg w wieku 6 lat osiąga 95% swojej wagi końcowej. Ponadto zakończona zostaje
mielinizacja aferentnych i eferentnych włókien nerwowych. Mielinizacja jest procesem, w
którym w szczególności aksony, odpowiedzialne za przewodzenie impulsów do następnych
neuronów, w trakcie rozwoju są w coraz większym stopniu otaczane lipidami i proteinami,
działającymi jak warstwa izolacyjna i przyspieszającymi dalsze przekazywanie bodźców.
Poprawia to przetwarzanie informacji centralnego układu nerwowego i koordynację motoryki.
W tym wieku dochodzi do rozwiniętej potrzeby ruchu i zabawy. Jest to również wiek
ciekawości, gdzie pociąga nas wszystko, co nieznane. Zdolność koncentracji jest natomiast
jeszcze bardzo ograniczona, uwarunkowana przeważającymi procesami popędowymi w
stosunku do procesów hamujących. Dlatego w tym wieku często dochodzi do zmiany
aktywności, gdzie dzieci szybko przechodzą od jednej zabawy do drugiej, zmieniają je i
kształtują na nowo. Myślenie w tym wieku odnosi się konkretnie i intuicyjnie do praktyki. Jest
to ściśle związane z doświadczeniem osobistym i uwarunkowane emocjonalnie. Zabawa i ruch
odgrywają tutaj ważną rolę jako czynniki doświadczenia. Jeśli nastąpią tutaj zakazy zabawy,
będzie to negatywnie wpływało na rozwój duchowy i wydajność. W tej fazie zdolności
motoryczne są ważne dla społecznych interakcji. Ponieważ ten, kto potrafi szybko biegać,
dobrze się wspinać, zręcznie łapać piłki itp., cieszy się pewnego rodzaju „poważaniem” wśród
rówieśników. Dobre zdolności motoryczne umożliwiają społeczną zdolność działania i
zwiększają pewność siebie.
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Na początku wczesnego wieku szkolnego między 5. a 7. rokiem życia zachodzi pierwsza
przemiana morfologiczna, przy której ma miejsce silniejszy wzrost kończyn. To powoduje
zmianę wyglądu małego dziecka w wygląd przypominający osobę dorosłą.
Parametrem fizycznym dla określenia wieku szkolnego jest zdolność złapania prawą
ręką lewego ucha nad głową.
Dzieci małe i w wieku przedszkolnym jeszcze tego nie umieją.
Dla wychowania sportowego oznacza to, że rozwiniętą radość z ruchu i gotowość do nauki u
dzieci należy wykorzystać sterując nimi. Osiąga się to poprzez zaoferowanie okazji do nauki z
dużą ilością elementarnych ćwiczeń. Ważne są przy tym wystarczające możliwości ruchowe.
Powinny rozwijać wyobraźnię i zawierać aktywności takie jak bieganie, skakanie, wspinanie
się, balansowanie, wiszenie, kołysanie, huśtanie się, ciągnięcie, pchanie, noszenie, rzucanie,
łapanie itp. Te aktywności powinny być jednak wykonywane wyłącznie z radością i ochotą i
przez krótki czas.
Do celów praktycznych istnieją następujące pomocne możliwości motoryczne w przedszkolu:
Zalecane wyposażenie rzeczowe:
-

poręcze (również liny), do trzymania się i podciągania
liny do trzymania się, podciągania, huśtania, przesuwania się zwisając na rękach
nachylone powierzchnie, schody, drabiny
atrakcyjne podesty, podwyższone poziomy
miękkie podłoża do skakania, przewrotów, upadania koziołkując

Urządzanie powierzchni, wykorzystanie pomieszczenia udoskonalone przez:
-

udostępnienie wystarczających pomieszczeń do ruchu (poręcz zewnętrzna, sala
gimnastyczna, korytarze, kąty...)
odpowiednie małe, a także duże sprzęty do zachęcania do aktywności motorycznych
wyzwanie poprzez pomieszczenia, materiały i propozycje ruchu
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Ćwiczenia:
Wspinanie się po linie (pomoc technika food lock)
Przewroty (prosty/ skok z przewrotem)
Wiszenie i kołysanie
Skakanie na schodach/ drabince koordynacyjnej
Ćwiczenia w podciąganiu się (podciąganie się na drążku ułatwione i inne ćwiczenia na linkach)
Skoki z i przez dętki rowerowe

6.2.

Sport i trening dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Wczesny wiek szkolny rozpoczyna się w 6 lub 7 roku życia i kończy się czasem szkoły
podstawowej około 10 roku życia. W tym czasie rozwój chłopców i dziewcząt przebiega w
dużej mierze tak samo. Rośnięcie i przybieranie na wadze na rok wynosi około 5 cm lub 2,5 do
3,5 kg.
W 8. roku życia mózg osiąga niemal wymiary mózgu osoby dorosłej. Z drugiej strony
różnicowanie i łączenie się struktur komórek mózgowych nie jest jeszcze zakończone.
Centralny układ nerwowy posiada już dobrze funkcjonujące analizatory, które prowadzą do
bardzo dobrej motorycznej zdolności uczenia się i sprawności. Bodźce środowiskowe
prowadzą wciąż jeszcze do bezrefleksyjnych reakcji motorycznych. Przyczyną tego są nadal
jeszcze „osłabiające” hamujące procesy.
W wieku wczesnoszkolnym dochodzi do nieposkromionej potrzeby ruchu, która pod koniec tej
fazy zmniejszana jest do „normalnego” poziomu. Z reguły z tą potrzebą ruchy przychodzi
entuzjastyczne zainteresowanie sportem.
Charakterystykę psychofizjologiczne w tej fazie życia stanowią dobra równowaga psychiczna,
optymistyczne nastawienie do życia, beztroska, entuzjastyczne, ale bezkrytyczne nabywanie
wiedzy i umiejętności. W porównaniu z poprzedzającą fazą wiekową dzieci te posiadają
znacznie lepszą zdolność do koncentrowania się. Do tego dochodzą jeszcze lepsze motoryczne
zdolności różnicowania i precyzyjniejsze przyjmowanie i przetwarzanie informacji. To są
dobre warunku do uczenia się w tym wieku. Nowe ruchy są wprawdzie nabywane szybko, ale
automatyzacja nowo nauczonych ruchów nie jest jeszcze na tym samym poziomie. Przyczyną
tego jest przeważanie procesów podniecenia w centralnym układzie nerwowym, które
utrudniają
„zapis“
nowych
informacji.
Dlatego nowo nabyte umiejętności w tej fazie muszą być często powtarzane, aby wreszcie stały
się permanentnie rozwiniętym repertuarem ruchów dziecka.
Dla praktyki sportowej oznacza to, że ten etap wieku zapewnia bardzo korzystne
psychofizyczne warunki do przyswojenia zdolności motorycznych. Kształcenie w zakresie
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sportu powinno koncentrować się tutaj na rozszerzeniu bogactwa ruchowego i polepszeniu
zdolności koordynacyjnych. To osiągane jest z wykorzystaniem szeregu prostych umiejętności
ruchowych lub technik bazowych, które nabywa się w formie ogólnej, a później utrwala i
precyzuje poprzez wiele powtórzeń. Korzystne jest tutaj włączenie różnych dyscyplin
sportowych. Dyscypliny sportowe, które wymagają długotrwałego i wczesnego kształcenia
technicznego, muszą być nabywane już w tej fazie w swojej dokładnej formie (ćwiczenie ze
sprzętem itp.). Powinno się wspierać entuzjazm dla sportu u dzieci w taki sposób, aby poprzez
sukcesy i motywację powstało trwające całe życie zainteresowanie sportem. Parkour nadaje się
idealnie do tego, można go bardzo dobrze zmieniać i wykorzystywać sprzęty na zewnątrz.
Duże znaczenie ma siła mięśni brzucha i tułowia, ponieważ wspiera górną część ciała i
stabilizuje kręgosłup. Ćwiczenia stabilizacyjne mięśni tułowia, ale także mięśni zginaczy
bioder w formie ćwiczeń wiszenia na drabince z podnoszeniem nóg są w tej fazie bardzo ważne.

6.3.

Sport i trening dla dzieci we wieku późnoszkolnym

Faza „wieku późnoszkolnego“ rozpoczyna się w wieku około 10 lat i trwa do początku wieku
dojrzewania. W tej fazie odbywa się nauka „z miejsca“. To najlepszy wiek do nauki. Różnice
w odniesieniu do fazy poprzedzającej - „wieku wczesnoszkolnego“ - są marginalne.
Zachodzi zwiększony wzrost na szerokość, optymalizacja proporcji ciała i względnie
rozwinięty przyrost siły, przy czym wzrost i masa nie zwiększają się wiele. Przy dobrym
wsparciu umożliwia to opanowanie ciała w wysokim stopniu. Przyczyną tego jest to, ze w tym
wieku narząd równowagi i pozostałe analizatory doświadczają przyspieszonego
morfologicznego i funkcjonalnego dojrzewania, które jest porównywalne prawie z tym
występującym u osoby dorosłej. Dlatego również w późnym wieku szkolnym można nauczyć
się już trudniejszych ruchów z rozwiniętą orientacją przestrzenno-czasową. Ten etap wieku
charakteryzuje w dalszym ciągu rozwinięta potrzeba ruchu. Jest to kluczowa faza dla
późniejszej zdolności ruchowej.
Dla praktyki sportowej oznacza to, że ten „najlepszy wiek do nauki“ powinien być kształtowany
w taki sposób, aby różnorodne, przeznaczone dla dzieci, docelowe ćwiczenie zapewniało
przyswojenie sobie podstawowych technik sportowych. Obowiązuje to zarówno dla formy
ogólnej, jak i formy dokładnej.

6.4.

Sport w okresie dojrzewania: pierwsza faza dojrzewania
(pokwitanie)

Pierwsza faza dojrzewania określana jest również jako „druga zmiana kształtu“ i u dziewczynek
rozpoczyna się w wieku 11 lub 12 lat, a u chłopców w wieku 12 lub 13 lat. Ta faza trwa do
13./14. roku życia lub 14./15. roku życia dla chłopców lub dziewczynek.
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Już od 1 roku do 2 lat przed rozwojem oznak płci w mózgu rozpoczyna się produkcja
czynników, które później indukują wydzielanie hormonu wzrostu (STH) i hormony
gonadotropowe. Rozpoczynające się później wydzielanie hormonów specyficznych dla płci
prowadzi do rozwoju podstawowych i wtórnych cech płciowych i zmian w budowie ciała.
Dziewczynki z reguły wcześniej rozpoczynają dojrzewanie niż chłopcy. Wcześniej też
doświadczają gwałtownych wzrostów. W wieku między 10,5 a 13,3 rokiem życia są one
przeciętnie wyższe, a w wieku od 10,1 do 13,8 lat cięższe niż chłopcy. U chłopców poprzez
zwiększone wydzielanie testosteronu dochodzi do wzmożonego tworzenia się protein, co
wyjaśnia zwiększony przyrost masy mięśniowej (z 27 do prawie 42%) i siły. Jest to czas, w
którym dochodzi do ponownego skokowego wzrostu, obok rozpoczynającej się seksualności,
przesuwania się proporcji w kierunku wyglądu osoby dorosłej itp. W tej fazie młodzież rośnie
do 10 cm na rok i przybiera na wadze prawie o 10 kg więcej. Rozwojowi temu towarzyszy
wyraźna psychiczna labilność, która idzie ramię w ramię również z hormonalną niestabilnością.
Pod kątem psychologicznym nowe ciało musi zostać najpierw psychicznie przyjęte i
zaakceptowane.
W tym czasie następują też u dojrzewających osób zmiany psychiczno-społeczne, ze
wszystkimi swoimi aspektami.
Dla sportu w okresie dojrzewania oznacza to, że dni „samodzielnie decydującego“ trenera są
policzone. Prawo głosu, zdolność wczuwania się, aktywne współkształtowanie itp. są
podstawowymi warunkami skutecznego treningu w tej fazie. Ponieważ z powodu zmian
psychofizycznych zmieniły się również zainteresowania nastolatków. Dotyczy to także kiedyś
wysokiego zainteresowania sportem i oczekiwań wobec aktywności sportowej. Kontakty
społeczne z rówieśnikami są teraz na pierwszym miejscu i spychają sport na drugi plan.
W zakresie sportu należy zwracać uwagę na to, że silne zwiększenie rozmiarów i przybieranie
na wadze prowadzi do gorszego stosunku obciążenia do siły. Towarzyszy temu zmniejszenie
koordynacji (sprawność koordynacyjna). Zmniejsza się precyzja ruchów.
Z drugiej strony okres dojrzewania stanowi najlepszą okazję do trenowania cech kondycyjnych.
Trening powinien być zorientowany na poprawę zdolności kondycyjnych, a zdolności
koordynacyjne powinny być w zasadzie tylko utrwalane.
W tej fazie występuje również lepsza spostrzegawczość intelektualna, co może być
wykorzystane do nowych form nauki ruchu i ogólnego kształtowania treningu. Jak już
wspomniano, oczekiwania w tej fazie ze strony nastolatków mają inny charakter. Udział w
planowaniu, samorealizacja w grupie i bardzo zróżnicowana oferta treningowa z silną
indywidualizacją prowadzenia są dobrymi bodźcami (uczenie się, ćwiczenie i zabawa). O
konfliktach powinno się rozmawiać otwarcie, bez protekcjonalnego traktowania nastolatków.
Ponieważ młodzi ludzie mają często mniejszą motywację do aktywności sportowej, powinno
być to uwzględniane również przy stopniu obciążenia odpowiednim do możliwości. W innym
razie wahadło motywacji nastolatka odchyla się daleko od sportu i traci on trwale swoje
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zainteresowanie. Aby temu zapobiec, od trenera wymagane jest indywidualne wychodzenie
naprzeciw życzeniom i wyobrażeniom młodzieży, jednak nie jest to najważniejsze.

6.5.

Sport w okresie dojrzewania: druga faza dojrzewania (adolescencja)

Druga faza dojrzewania (adolescencja) rozpoczyna się u dziewcząt już około 13 do 14 roku
życia, a u chłopców w wieku 14 do 15 lat i kończy się każdorazowo po 4 latach. Ta faza stanowi
koniec rozwoju do osoby dorosłej. Parametr wzrostu i parametr rozwoju w tym czasie znacznie
się zmniejszają - aż do zatrzymania się po zakończeniu tej fazy. W tym czasie nastolatki rosną
już tylko 1 do 2 cm rocznie i w tym samym czasie ich waga zwiększa się maksymalnie o 5 kg.
Także tutaj dominuje wzrost na szerokość nad wzrostem na długość. Proporcje ciała
harmonizują się, co zapewnia poprawę zdolności koordynacyjnych. Występuje zwiększone
nabieranie siły. Postępy w uzyskiwaniu sprawności sportowej są wspierane przez szczególnie
wysoką zdolność zapamiętywania engramu ruchowego. Podczas tej fazy można trenować
umiejętności kondycyjne i koordynacyjne z wysoką intensywnością, podobnie jak w późnym
wieku szkolnym, dzięki czemu można tutaj osiągnąć wzrost osiągnięć motorycznych.
Proces treningu nie jest już tak problematyczny, ponieważ u młodzieży występuje wyrównana
„psychiczna sytuacja podstawowa”, którą można wyjaśnić również stabilizacją procesów
hormonalnych.
Dla sportu lub treningu w tej fazie dojrzewania oznacza to, że nastolatek znajduje się w
pewnego rodzaju „drugim złotym wieku do nauki”. Ta psychofizyczna obciążalność odpowiada
w dużym stopniu tej, która występuje u dorosłych. W ten sposób możliwe są również
intensywne obciążenia fizyczne, bez występowania przy tym zagrożenia trwałymi
uszkodzeniami.
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7. Specyficzny dla wieku trening zdolności koordynacyjnych i
kondycyjnych cech podstawowych
Kluczowe stwierdzenia dla treningu kondycyjnego z dziećmi i młodzieżą
Trening siłowy:
Trening siłowy zawsze należy łączyć z aspektami optymalizacyjnymi koordynacyjnej
kompetencji częściowej, ponieważ oba ważne zakresy, do tego zaakcentowane emocjonalnie i
taktycznie, są ze sobą ściśle powiązane!
Wszechstronny trening siłowy z optymalnymi i niemaksymalnymi aktywnościami znacznie
zmniejsza ryzyko urazów! Jakościowo dobra baza siłowa jest opłacalną inwestycją na
przyszłość.
Trening wytrzymałościowy:
Żadnego treningu specyficznego dla dyscypliny sportowej bez przeszkolenia w zakresie
wytrzymałości!
Trening wytrzymałościowy dzieci i młodzieży służy przede wszystkim rozwojowi dobrej
podstawowej wytrzymałości!
Szkolenie w zakresie wytrzymałości ma swoje miejsce we wszystkich przedziałach
wiekowych! Wspieraj urozmaicony i pełen zabawy trening wytrzymałościowy, który podkreśla
zakres! Unikaj za wysokiej intensywności!
Trening szybkości:
W treningu szybkości zawsze priorytetem jest optymalna ekonomia ruchu!
Trening szybkości jest ważnym warunkiem docelowego rozwoju kompetencji siłowych,
wytrzymałościowych i koordynacyjnych!
Najlepszym wiekiem do nauki rozwoju kompetencji szybkości jest wczesny i późny wiek
szkolny!
Do treningu ruchliwości:
Ruchliwość w wieku dziecięcym (do około 10 lat) jest dość dobrze rozwinięta. Potem jednak
szczególnie ważny jest specjalny trening ruchliwości, aby można było zachować osiągnięty
poziom.
Kształtuj trening ruchliwości z większą ilością ćwiczeń w zakresie ruchliwości! Dopiero w
okresie adolescencji odpowiednie są bierne ćwiczenia rozciągające (stretching)!
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8. Metody obciążenia i dopasowania
8.1.

Trening siłowy wiek przedszkolny

W wieku od 4 do 6 lat zaleca się z powodu wzrostu zorientowany na technikę trening siłowy
bez dodatkowych oporów. Poprzez formę zabawy dzieci powinny zdobyć zaufanie do różnych
metod uczenia się. Ponieważ koncentracja nie zostaje utrzymana na zbyt długo, ważne jest, aby
małe zabawy miały krótkie i zmieniające się okno czasowe, a jej reguły były proste i
ograniczone do minimum.

Celem jest przeprowadzenie zorientowanego na technikę treningu siłowego, bez dodatkowych
oporów.
Gimnastyka z pokonywaniem przeszkód
Parkour z użyciem sprzętu
Wspinanie się na niskie sprzęty
Ćwiczenia w podciąganiu i przesuwaniu
Proste gimnastyczne przebiegi ruchów na podłodze
Ćwiczenia w skakaniu i bieganiu

8.2.

Trening siłowy wiek szkolny

Dzieci w wieku od 6 do 10 lat powinny wykonywać trening wytrzymałościowy oraz trening
skoków i rzutów z lekkim sprzętem. Mogą być to formy trwałej metody, jak na przykład 15
minut pływania kraulem lub 30 minut jazdy rowerem górskim (najlepiej pod górę). Ale także
trening siłowy zorganizowany jako trening obwodowy jest urozmaiconą metodą interwałową.
Koordynacyjny trening siłowy z niewielkimi oporami nadaje się dla dzieci w wieku od 10 do
12 lat. Pod względem treści jest to kombinacja zdolności siłowych ze zdolnością równowagi
lub szybkości i siły. W ten sposób od 10 do 15 powtórzeń można trenować przy kontrolowanym
czystym wykonaniu lub od 30 do 60 sekund w pozycji równowagi.
W zakresie siły skoku i rzutu z lekkimi sprzętami nadaje się metoda powtórzeń, którą można
trenować przy 6-10 powtórzeniach (np. skoki przez skrzynię, skoki w dal z miejsca, skoki
rozciągające)
Przy metodzie interwałowej można trenować również skoki o mniejszej wysokości lub rzuty
piłką palantową lub tenisową. Różnica między metodą interwałową a metodą powtórzeniową
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polega na w czasie przerw. W pierwszej metodzie powinien on być całkowity, a w drugiej
niecałkowity.
Cel: Trening wytrzymałościowy z małymi oporami i dużą ilością powtórzeń w zakresie
wytrzymałości aerobowej i treningu siły skoków i rzutów z małymi sprzętami; stabilizacja
biernego aparatu ruchu.

Gimnastyczne elementy ruchu na sprzęcie
Parkour z użyciem sprzętu
Wspinanie się
Ćwiczenie skoków
Wymagania lekkiego treningu wytrzymałościowego
(rower, rower górski, bieg, bieg na orientację, bieg długodystansowy, pływanie)

8.3.

Trening siłowy młodzież

Trening wzmacniający mięśnie utrzymujące można docelowo zastosować od 12 roku życia.
Także tutaj można zorganizować trening siłowy jako trening obwodowy i może on być
urozmaiconą metodą interwałową. Możliwe są ćwiczenia utrzymujące w formie trwałej metody
około 30 sekund lub 15-25 powtórzeń.
Dla młodzieży od 14 roku życia można organizować trening budujący mięśnie. Intensywny
trening interwałowy 8-12 powtórzeń ze średnimi oporami (50-60%) w 3-4 seriach z 1 do 1,5
minuty przerwy jest przy tym interesujący.
Cel: koordynacyjny trening siłowy z małymi oporami i wzmocnienie mięśni utrzymujących
oraz trening budujący mięśnie
Rozpoczęcie właściwego treningu siłowego ze zwiększonymi oporami
Trening siłowy dla mięśni utrzymujących (ćwiczenia zorientowane na postawę,
ćwiczenia balansu i równowagi; ćwiczenia stabilizujące na podłożu i na sprzęcie)
Koordynacyjny zachęcający trening siłowy
Brak wysokich obciążeń (nacisk osiowy)
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9. Podsumowanie - piramida treningu siłowego

21

10.

Relaks dla dzieci

Ćwiczenia relaksujące dla dzieci powinny być efektywne i proste do wykonania. Poprzez wiele
bodźców zewnętrznych dzieci są narażone na sytuacje stresowe, które mogą mieć negatywny
wpływ na zdolność koncentracji i wydajność. Dla ćwiczeń rozciągających ważne jest spokojne
miejsce i mały nakład czasu na ich wykonanie.
Ćwiczenie
Trzęsące się
drzewko

Czarodziejski
worek

Prowadzenie na
ślepo

Wyczuwanie na
ślepca

Otwarte okno

Opis
dziecko stoi prosto i skacze do maksymalnie minutę
całkiem luźno w miejscu; przy tym potrząsa
wszystkimi partiami ciała, aby się rozluźnić;
następnie kręci głową; to ćwiczenie powinno być
wykonywane do 5 minut, aby uzyskać efekt
rozluźnienia
Każde dziecko dostaje kartkę papieru i długopis;
trener ma przedmioty w nieprzezroczystym worku
lub tym podobnym; dzieci sięgają do worka i
wyczuwają przedmiot, który następnie mają
narysować
2 dzieci stoi jedno za drugim; dziecko z przodu
zamyka oczy jest prowadzone przez zręczne
„prowadzenie na ślepo“ innego dziecka; zmiany
kierunku są podawane poprzez dotknięcie lewego/
prawego ramienia oraz przy chodzeniu prosto przez
dotknięcie między łopatkami
2 dzieci stoi jedno za drugim; dziecko z przodu
zamyka oczy, a dziecko z tyłu lekko dotyka
różnych części ciała; celem jest wyczuwanie tych
części ciała i nazywanie ich
To ćwiczenie można wykonywać zarówno z
materiałem, jak i bez niego;
Wariant 1: Każde dziecko otrzymuje kartkę papieru
i długopis
Wariant 2: dzieci wykorzystują tylko swój zmysł
słuchu
Zadanie: trener włącza muzykę, przy której dzieci
mają narysować lub następnie nazwać odgłosy;
wspiera to kreatywność i może zapewnić całą masę
zabawy; ważne jest przy tym, aby trener wcześniej
przesłuchał i znał tę muzykę
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Materiał
-

kartka papieru,
długopis,
czarodziejski
worek z
różnymi
przedmiotami
-

-

Wybrana
muzyka; na
dziecko jedna
kartka papieru i
długopis

11.

Ruchliwość dla dzieci i młodzieży

11.1.

Aktywna ruchliwość dla dzieci - program ćwiczeń

Ten program ćwiczeń ruchliwości imituje zwierzęta, które mogą być ćwiczone zarówno w
wersji statycznej, jak i dynamicznej.
Ćwiczenie
Fretka: skulić się w pozycji stojącej, a
następnie wysunąć odcinek piersiowy
kręgosłupa

Szkic

Chód niedźwiedzia:
Ręce podpierają się na podłodze, a nogi są
wyprostowane

Koci grzbiet:
z klęku podpartego plecy są wyginane łuk
do góry, a następnie luźno opuszczane

Kot:
z klęku podpartego pośladki są wysuwane
do tyłu, a dłonie pozostają na podłodze;
przy tym ręce są prostowane

Bocian:
ugięte nogi na zmianę są prowadzone do
górnej części ciała

Krab:
Z pozycji siedzącej w kształcie Z biodro
jest każdorazowo obracane do wewnątrz i
na zewnątrz
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Wąż:
z pozycji stojącej na dwóch nogach
wewnętrzne części dłoni są prowadzone
przed klatkę piersiową i prostowane do góry
(forma świecy)
Pies:
z klęku podpartego z podniesionymi
kolanami nogi są na zmianę prostowane i z
powrotem uginane do pozycji klęku
podpartego
Orzeł:
z pozycji stojącej ręce są jednocześnie
otwierane w bok i zamykane

Motyl:
z pozycji stojącej wewnętrzne części dłoni
kładzione są na ramiona, a łokcie wykonują
okrążenia do tyłu

11.2.

Aktywna ruchliwość - program ćwiczeń dla młodzieży

Przy tym chodzi o aktywne i dynamiczne ruchy do poprawienia ruchliwości.

Leżenie na plecach; nogi razem; oba kolana upadają w jedną stronę, a następnie w drugą;
ramiona pozostają na podłodze, a nogi utrzymują kontakt z podłogą

Toczenie bioder

Cel: Obrót tułowia i mobilizacja dołu pleców
Zwiększenie 1: Kąt nóg 90 stopni
Zwiększenie 2: nogi wyprostowane
Leżenie na brzuchu (położenie T); lewa noga jest unoszona, a pięta jest prowadzona do
prawej ręki; prawe biodro pozostaje na podłodze, ponieważ mięśnie pośladków powinny
pracować, kiedy pięta idzie do ręki

Skorpion

Rozciąganie łydek

Chodzenie
rękach

na

Cel: Wzmocnienie mięśnia czworogłowego uda, zginacza bioder; aktywowanie mięśni
pośladków
Stopniowanie: stopniowe prostowanie w siedzeniu
Kolano w klęku podpartym wycisnąć w górę; lewą nogę położyć na prawą piętę; ciężar
spoczywa na prawej nodze, która jest uginana i prostowana
Cel: Rozciąganie mięśni łydek i mobilizacja w stawie krokowym
Start ze skłonu; ręce dotykają podłogi; handwalk z dużą dźwignią
Cel: Stabilność w ramionach i tułowiu; rozciąganie tylnych mięśni nóg i dołu pleców

24

Jaskółka

Boczny wykrok

Wypad (wpd) do
tyłu

Stojąca noga lekko ugięta na zmianę z prostowaniem; wnętrza dłoni skierowane do góry;
plecy i miednica na poziomie/ wysokości
Cel: Rozciąganie tyłu ud
Czubki stóp skierowane do przodu; ręce leżą jedna na drugiej na piersi, a ciężar ciała
przenoszony jest z prawej strony na lewą
Cel: rozciąganie mięśni bioder; siła kręgosłupa (kręgosłup) przy siadaniu i wstawaniu
Np.: wpd prawy do przodu; łokieć (lewy) do przedniej stopy
Cel: uelastycznienie mięśni bioder, przodu i tyłu ud oraz pachwiny i dołu pleców

Wypad (wpd) do
tyłu

Stopniowanie: po przytrzymaniu ugiętą nogę oprzeć na podłodze i wyprostować nogę
Z wpd górna część ciała obraca się, tzn. następuje rotacja
Np.: wpd prawy do przodu, tzn. prawa ręka jest obracana do góry

Wykrok skrzyżny

Cel: uelastycznienie mięśni bioder, przodu i tyłu ud oraz pachwiny i dołu; mobilizacja
pleców
wpd w prawo do przodu, przy tym lewa noga lekko skrzyżowana postawiona za prawą
Cel: uelastycznienie mięśni bioder, pasma biodrowo-piszczelowe (zewnętrzna strona
uda)

Rozciąganie
z
pozycji
kucania
sumo

Wskazówka: obrócić miednicę przy krzyżowaniu; czubki stóp trzymać prosto; czubki
palców skierowane do przodu
Stopy są rozstawione szerzej niż na szerokość bioder; górna część ciała jest pochylona
do przodu, a czubki palców w pozycji kucania chwytają czubki palców u stóp
Cel: uelastycznienie tylnej strony ud, pachwin, kostek i pleców
Wskazówka: nie puszczać czubków palców u stóp; łopatki ściągnąć razem; biodra
przesunąć do przodu
Stopniowanie: z pozycji kucek rotacja ręki na zmianę z drugą do góry
Cel: Uelastycznienie pleców
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11.3.

Aktywna ruchliwość dla młodzieży – program ćwiczeń
rozciągających

Udo z przodu

Stanąć prosto
Chwycić staw
skokowy
Biodra rozciągnięte

Udo z tyłu

jedna noga
wyprostowana do
przodu
druga noga jest
lekko ugięta
Przeniesienie
ciężaru do tyłu w
dół

mięśnie pośladków

pozostawić piętę
przedniej nogi na
podłodze
Stojąca noga ugięta
Grająca noga
skrzyżowana
Możliwy jest lekki
nacisk na
wewnętrzną stronę
kolana

Mięśnie łydek

Duży wykrok
Tylna noga
wyprostowana
Przesuwać piętę na
podłodze

Dół pleców

Wypad boczny
Górna część ciała
opada luźno do
przodu
Lekkie kołysanie z
dołu pleców

26

Triceps

Mięśnie klatki piersiowej

Stanąć prosto
Rękę podwinąć do
tyłu
Powierzchnia dłoni
znajduje się
pomiędzy łopatkami
Druga ręka sięga do
stawu łokciowego i
ewentualnie
wykonuje lekkie
pociągnięcie do
środka ciała
pozycja wykroku
Ręce podwinąć z
boku
Mięśnie klatki
piersiowej
podwiniętej ręki
otworzyć do tyłu

Zginacz stawu
biodrowego

Wypad do tyłu
Przednią nogę
ustawić pod kątem
90 stopni
tylna noga ugięta,
kolano prawie na
podłodze

Mięśnie karku

Prostowanie bioder
nogi postawionej do
tyłu
Przechylić głowę w
bok
Ręka może ją lekko
podpierać
Naprzeciwległe
ramię można lekko
poprowadzić na dół

Ćwiczenie łączone
zginacz biodra, mięśnie
tułowia

Leżenie na brzuchu
Ugiąć nogę do tyłu i
poprowadzić po
przekątnej strony
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12.

Dygresja:

Dzieci z brakiem doświadczeń w zakresie ruchu
Co mogą zrobić kluby sportowe w przypadku dzieci z brakiem doświadczeń w zakresie ruchu?
Trener musi znać tło i przyczyny, umieć się wczuć, a przede wszystkim znaleźć sposoby
odpowiednie dla dziecka, aby wyeliminować lęk przed porażką i oczekiwanie niepowodzenia
poprzez wykorzystanie mocnych stron dziecka.
Jak rozpoznać braki? Braki najlepiej wykrywa się w praktyce. Dzieci otrzymują różne zadania
ruchowe i role, aby się wypróbować. Trener może bardzo dobrze zaobserwować i rozpoznać
braki poprzez gry i zabawy.
Jakie istnieją pomoce w decyzji i jak sprostać temu w przypadku, gdy dzieci jest więcej? Istnieją
formy organizacji, które mocą zająć wiele dzieci. Kwestią jest sformułowanie celu. W praktyce
okazuje się, że mniej znaczy więcej i poprzez ciągłe powtarzanie utrwalane są ruchy i
kompleksowe przebiegi. Trener utrwala w ten sposób podstawowe umiejętności i może w
ramach tego zróżnicować zajęcia za pomocą metody drużynowej, metody stacyjnej lub treningu
w małych grupach. Ponieważ dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnym wieku szkolnym
wykazują mniejszą zdolność koncentracji, ważne jest, aby znać zabawy ruchowe. Ale także
zabawy w formie sztafety, gry grupowe, zabawy biegowe itp. Należą one do narzędzi ćwiczeń.
Jak mogę poszerzyć doświadczenia w zakresie postrzegania i ruchu? Można je zbierać najlepiej
poprzez zabawy z codziennymi materiałami, krajobrazy ruchowe, gry na zewnątrz lub nowe
bodźce z nowymi pomysłami, sprzętami itp.
Jaki wpływ ma rozwój osobowości naszych chłopców i dziewcząt? Zmienione warunki
środowiskowe, jak ograniczenia możliwości ruchowych, nadmiar bodźców spowodowany
przez media, koncentracja na artykułach i zachowaniach konsumpcyjnych zmieniają
indywidualne osobowości. Skutkami tego są brakujące doświadczenia ruchowe i zmniejszona
kondycja fizyczna. Trenerowi jest przez to trudniej sprostać wszystkim potrzebom i obok
elastyczności powinien on umieć także oszacować zdolności ruchowe. „Umiejętność
współuczestniczenia“ jest w pewnym sensie oczywistością, a „brak umiejętności
współuczestniczenia“ oznacza zepchnięcie na margines i brak możliwości współdecydowania.
W przypadku braku pomocy może się często zdarzyć także dzieci będą odmawiać ruchu, sportu
i gry z powodu niepowodzeń, odrzucenia, wykluczenia i negatywnych ocen.

13.

Metodyka sportowa - krótka powtórka
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W treningu sportowym istnieją podstawowe zasady metodyczne, które trener powinien znać i
stosować. Z jednej strony są to podstawowe zasady od „po prostu za trudne“, od „znanego do
nieznanego“ i od prostych po kompleksowe przebiegi ruchu. W planowaniu ważne jest, jakie
ćwiczenia są kompleksowe i jak można je podzielić na częściowe etapy nauki w metodach
uczenia się. Przewroty zawsze są ćwiczone metodą całościową, ponieważ przewrotu nie można
podzielić na części. W przeciwieństwie do tego na przykład ruchy kołowrotowe na drążku i
poręczach asymetrycznych mogą być uczone w etapach częściowych w celu łatwiejszego
nauczenia się.
Poprzez samodzielne wypróbowanie, bez bezpośredniego wprowadzania przez trenera lub
pokazywania przez niego ćwiczeń lub przebiegów ruchów, wspieram kreatywność ćwiczącej
osoby. Ma to natomiast tę zaletę, że motoryka i kognicja prowadzą do lepszej motorycznej
zdolności ruchowej i można zwiększyć motywację. Jeśli trener pokazuje ruchy, mamy tu do
czynienia z indukcyjną metodą nauczania w odróżnieniu8 do dedukcyjnej metody nauczania.
W sporcie dzieci i młodzieży istnieje prosty schemat, który jest bardzo ważny w celu orientacji.
D
Demonstrowanie

W
Wyjaśnianie

N
Naśladowanie
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Ć
Ćwiczenie

14.
Program ćwiczeń - trening odpowiedni dla dzieci do
wspierania siły, ruchliwości i koordynacji

Grupa wiekowa 4-6 lat
2 osoby pracują razem
„-„: ćwiczenie jest prostsze
„+” ćwiczenie jest trudniejsze
1
Opis

Cel

Zróżnicowanie
wariacja

Uwaga na!
2
Opis

Cel

Zróżnicowanie/
wariacja
Uwaga na!
3
Opis

Cel

Przysiad z wyskokiem
Partner 1 stoi w pozycji półkucającej, a partner 2 wykonuje przysiad z
wyskokiem z tyłu nad nim; następnie wyskakuje przez rozkraczone nogi
partnera 1
Wzmocnienie mięśni rąk
Wzmocnienie mięśni nóg
Siła skoku
+ zespoły 3-osobowe, tak że bezpośrednio po sobie następują 2 skoki
cała grupa stoi w pozycji kucania, a jedna osoba skacze po kolei nad
wszystkimi
na to, aby Twój partner trzymał głowę na dole
Toczący się czworonóg
Partner 1 i partner 2 podpierają się blisko siebie w pozycji klęku podpartego;
partner 1 zaczyna przetaczać się przez partnera 2 na plecach i staje obok
niego w pozycji klęku podpartego; następnie partner 1 wykonuje to samo
ćwiczenie
Wzmocnienie mięśni rąk
Wzmocnienie mięśni tułowia
Nauka ruchliwości w obręczy barkowej
-Wysokość podparcia jest zmniejszana
+ krzywa powierzchnia podpierająca (pośladki są wyżej/niżej niż głowa)
na to, aby nie dać się przewrócić po przetoczeniu się
„Poniżej i powyżej“
Przysiad z wyskokiem i obrotem: Partner 1 jest w pozycji klęku podpartego,
a partner 2 wykonuje przysiad z wyskokiem i obrotem nad osobą podpartą, a
następnie czołga się pod nim
Wzmocnienie mięśni rąk
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Zróżnicowanie/
wariacja
Uwaga na!

Wzmocnienie mięśni tułowia
Wzmocnienie mięśni nóg
ręce pozostają podparte mocno na łopatkach, aby powstała większa liczba
powtórzeń
na to, aby wysokość podpierania była dopasowana do skaczącej osoby

4

Taczka

Opis
Cel

Partner 1 podpiera się na rękach; partner 2 chwyta za stawy kolanowe
Wzmocnienie mięśni rąk
Wzmocnienie mięśni tułowia
-każda osoba chwyta za jedno kolano
+ chwyt za stawy skokowe

Zróżnicowanie/
wariacja

Uwaga na!

5
Opis
Cel
Zróżnicowanie/
wariacja

Uwaga na!
6
Opis

Cel

Zróżnicowanie/
wariacja
Uwaga na!

Taczka może stać się duża i mała (tzn. podciąga nogi lub podnosi pośladki do
góry)
na to, aby utrzymywać małe działanie dźwigni
na to, aby po ćwiczeniu opuścić swojego partnera łagodnie na podłogę
Gad
Partner 1 znajduje się w pozycji klęku podpartego; partner 2 przeczołguje się
pod podpierającym partnerem 1 i z powrotem
Wzmocnienie mięśni tułowia
Wzmocnienie mięśni rąk
-Partner 1 jest pozycji klęku prostego i prostuje ręce do przodu
+ Kombinacja na dole poprzez czołganie się i wspięcie nad plecami
+ osoba podpierająca jest w pozycji podparcia z wyprostowanymi nogami
więcej osób podpiera się obok siebie w pozycji klęku podpartego
na to, aby podłoże nie było zbyt twarde
Gąsienica
Dwie osoby podpierają się jedna za drugą; osoba z tyłu łapie za kostki osoby
z przodu i obie przesuwają się jedna za drugą poprzez zręczne przechodzenie
jak gąsienica
Np.: osoba z tyłu stawia stopy w kierunku głowy, a następnie osoba z przodu
stawia stopy w kierunku głowy
Wzmocnienie mięśni tułowia
Wzmocnienie mięśni rąk
Nauka umiejętności grupowych
-każda osoba jest tylko jedną gąsienicą
+więcej osób tworzy gąsienicę
na to, aby chwytać za staw skokowy
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Uwaga na!

Nieruchomy człowiek
Partner 1 stoi za plecami partnera 2; ten opada w tył i jest łapany przez
swojego partnera
Nauka zaufania w zespole
Wzmocnienie mięśni rąk
Wzmocnienie mięśni tułowia
-z mniejszym kątem ustawienia ćwiczenie jest prostsze
+ Ćwiczenie we troje; osoba stojąca w środku upada do przodu lub do tyłu
+ Partner 1 zamyka oczy
na to, aby odległość od łapanego partnera nie była za duża

8

Podpór przodem z partnerem

Opis

Dwie osoby znajdują się naprzeciwko siebie w pozycji podpartej; na zmianę
przechodzą w pozycję podporu przodem
Wzmocnienie mięśni rąk
Wzmocnienie mięśni barków
Wzmocnienie mięśni tułowia
+ 4 osoby stoją w kwadracie

7
Opis
Cel

Zróżnicowanie/
wariacja

Cel

Zróżnicowanie/
wariacja
Uwaga na!
9
Opis

Cel
Zróżnicowanie/
wariacja

Takt nadawany jest przez trenera
na to, aby podpór przodem był wykonywany czysto
Podnośnik (jak prasa na nogi)
Partner 1 leży na plecach i ma obie nogi ugięte do góry; partner 2 stoi
plecami do stóp; partner 1 prostuje i ugina nogi i w ten sposób przesuwa
partnera 2
Wzmocnienie mięśni nóg
Wzmocnienie mięśni tułowia
-Partner 2 siedzi i w ten sposób działanie dźwigni i nakład siły na partnera
jest mniejszy
+ na jednej nodze

Uwaga na!

na to, aby partner 1 na plecach miał stopy blisko punktu ciężkości ciała, a kąt
ustawienia nogi nie był za mały

10
Opis

Zaplątywanie i odplątywanie
Obie osoby stoją naprzeciwko siebie trzymając się za ręce; zadaniem jest
wchodzenie i wychodzenie z obrotem pleców bez puszczania rąk
Nauka ruchliwości w obręczy barkowej
Wspieranie umiejętności grupowych
większa grupa
przyspieszenie tempa

Cel
Zróżnicowanie/
wariacja
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Uwaga na!

na to, aby obie osoby trzymały się za ręce

11
Opis

Zróżnicowanie/
wariacja
Uwaga na!
Materiał

Kradzież klamerek
2 osoby stoją naprzeciw siebie i mają po jednej klamerce na plecach, którą
mają sobie wzajemnie ukraść
Wspieranie umiejętności grupowych
Nauka ruchliwości
Nauka zręczności
+ 2 klamerki na osobę
+ kradzież klamerek w grupie trzyosobowej
na to, aby lokalizacja dopuszczała wystarczającą ilość miejsca
dla każdej osoby jedna klamerka

12

Walka w pozycji podporu przodem

Opis

Partner 1 i 2 znajduję się naprzeciwko siebie w pozycji podpartej i próbują
dotknąć wzajemnie swoich dłoni tak często jak to możliwe
Uczenie wspólnoty społecznej
Wzmocnienie mięśni tułowia
Wzmocnienie mięśni rąk
obie osoby próbują zabrać dłonie

Cel

Cel

Zróżnicowanie/
wariacja
Uwaga na!
Materiał
113
Opis
Cel

Zróżnicowanie/
wariacja
Uwaga na!
Materiał
14
Opis
Cel

na to, aby liczyć trafienia w ręce
Dotykanie stóp
partnerzy nawzajem próbują dotykać swoich stóp
Koordynacja oko-ręka-stopa
Wspieranie umiejętności grupowych
Nauka zręczności
Nauka ruchliwości
-Dotyka się tylko kolan lub barków
+Można dotykać stóp i kolan
na to, aby podłoga była równa i nikt się nie potknął
na to, aby wszyscy mieli założone lub zdjęte buty
Zaciskanie miękkiej piłki
Partner 1 jest pozycji leżenia na plecach i zaciska między kolanami miękką
piłkę; partner 2 próbuje ukraść partnerowi tę piłkę
myślenie taktyczne
Wspieranie umiejętności grupowych
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Zróżnicowanie
Uwaga na!
Materiał

+ zmienić wielkość piłki
na to, aby podłoże nie było zbyt twarde
na grupę dwuosobową po jednej piłce

15
Opis

Podskakiwanie w trawie
partnerzy wzajemnie skaczą do siebie na jednej nodze wzdłuż wyznaczonego
odcinka
Wzmocnienie mięśni nóg
Wspieranie równowagi
-na obu nogach
+ zwiększanie długości kroków; skoki w kształcie zygzaka
na to, aby podłoże nie było dopasowane do tego ćwiczenia
-

Cel
Zróżnicowanie/
wariacja
Uwaga na!
Materiał
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15.
Program ćwiczeń trening wzmacniający odpowiedni dla
dzieci
Wiek 6-10 lat
Warunek: przewroty są opanowane
1
Opis
Cel
Zróżnicowanie
Uwaga na!
Materiał
2
Opis
Cel
Zróżnicowanie
Uwaga na!
Materiał
3
Opis

Cel

Zróżnicowanie
Uwaga na!
Materiał
4
Opis
Cel

Siad równoważny z ugiętymi nogami
2 osoby siedzą skierowane do siebie lewym ramieniem w siadzie
równoważnym z ugiętymi nogami i przekazują sobie piłkę
Wzmocnienie mięśni brzucha
Nauka ruchliwości
więcej dzieci siedzi razem
nogi mogą być złożone razem
na to, aby
na zespół dwuosobowy jedna piłka
Świeca
Dwie osoby leżą obok siebie lub naprzeciw siebie w pozycji leżenia na
brzuchu i jednocześnie podnoszą ręce i nogi
Wzmocnienie mięśni nóg
Wzmocnienie
Chwiejąca się świeca, tzn. ręce i nogi są unoszone i kładzione na zmianę
na to, aby wzrok był skierowany w dół
na osobę jedna mata
Pakiet- przewroty- wstawanie
Na pozycji pleców (paczka) wykonywane są ćwiczenia wymachowe aż do
pozycji kucania; następnie wykonywany jest przewrót wprzód zakończony
wstaniem
Wzmocnienie mięśni tułowia
Wzmocnienie mięśni brzucha
Wzmocnienie mięśni nóg
po wstaniu przechodzi się do następnego przewrotu
na to, aby przewroty nie były wykonywane przez głowę do tyłu
na osobę jedna mata
Skoki kuczne przez partnera
Partner 1 jest w pozycji klęku podpartego, a partner 2 wykonuje skok kuczny
przez partnera
Wzmocnienie mięśni rąk
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Zróżnicowanie
Uwaga na!
Materiał
5
Opis

Cel

Zróżnicowanie
Uwaga na!
Materiał
6
Opis

Cel
Zróżnicowanie

Uwaga na!
Materiał

Wzmocnienie mięśni nóg
Skok kuczny połączony z przeczołganiem się przez partnera podpierającego
na to, aby podpierający się trzymał głowę do podbródka
Ruchliwy człowiek
2 osoby stoją naprzeciwko siebie; trener wydaje różne polecenia, a dzieci
dotykają tych części po kolei w rytmie mówienia
np. głowa- ramiona- brzuch-nogi-stopy
Wzmocnienie całej muskulatury ciągłe ruchy w górę i w dół
Nauka zdolności reakcji
Nauka zdolności rytmicznych
Nauka zdolności sprzęgania
Zwiększanie tempa
na to, aby utrzymywać ze wszystkimi kontakt wzrokowy; jeśli zauważysz, że
mówisz za szybko, zmniejszasz tempo
„W górę i w dół“
Dwie osoby stoją z piłką plecami do siebie nieco od siebie oddalone;
przekazują sobie piłkę pod nogami w rozkroku i nad głową lub ruchem
obrotowym od lewej do prawej lub w drugą stronę
Wzmocnienie całej muskulatury, ponieważ wciąż występują zmiany ruchów
Wspieranie ruchliwości pleców i w pasie barkowym
Łączenie dwóch różnych rytmów
np. nad głową-w prawo- na dole między nogami- w lewo lub nad głową- na
dole między nogami- w lewo-w prawo
na to, aby w pozycji stojącej była wystarczająca odległość od siebie
na zespół dwuosobowy jedna piłka

Materiał

Pływanie
Każdy leży na brzuchu i ma głowę skierowaną do maty;
Zadaniem jest imitowanie pływania żabką; nogi są przy tym złożone i
podniesione
Wzmocnienie mięśni barków
Wzmocnienie mięśni pleców
Pływanie kraulem; ręce są prowadzone ściśle przy piersi, a wzrok pozostaje
skierowany w dół
Osoby, które już mają tendencje do lordozy otrzymują alternatywne
ćwiczenie lub wiosłują rękami w pozycji leżenia na plecach, aby wzmocnić
swoje mięśnie brzucha
na osobę jedna mata

8

Motyl

7
Opis

Cel
Zróżnicowanie
Uwaga na!
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Opis

Cel
Zróżnicowanie
Uwaga na!
Materiał
9
Opis

Cel
Zróżnicowanie
Uwaga na!
Materiał
10
Opis

Cel

Zróżnicowanie

Uwaga na!
Materiał

Dwie osoby stoją jedna za drugą; partner trzyma ręce w górze ułożone w U;
wykonuje „ruch uderzenia skrzydeł” jak motyl do tyłu, a od partnera 2
otrzymuje opór na łokcie
Wzmocnienie mięśni barków
Ćwiczenie jest wykonywane w pozycji wykroku;
„Uderzenie skrzydeł” może być wykonywane również do przodu
na to, aby na łokcie był nadawany opór
Wiosłowanie
Obie osoby stoją naprzeciwko siebie z rozłożonymi ramionami i chwytają się
wzajemnie za nadgarstki; czubki palców u stóp dotykają się przy tym; partner
1 przyciąga partnera 2 do siebie
Wzmocnienie mięśni barków
Wzmocnienie mięśni tułowia
pociągnięcie wiosłowania bez dużego zamachu; ewentualnie nogi lekko
ugięte
na to, aby dwie osoby tak samo wysokie/ mocniej zbudowane/.. stały razem
Pajacyk
Dwie osoby stoją naprzeciwko siebie i mają za zadanie powoli wykonywać
pajacyka; przy tym każdorazowo jedna noga ma kontakt z podłożem, a
czubki palców dotykają podłogi w pozycji kucania
Wzmocnienie całej muskulatury, ponieważ ten ruch jest bardzo
kompleksowy
Nauka zdolności łączenia
Oboje powinni pracować jak lustrzane odbicie lub na odwrót; trener
różnicuje ruchy rąk i nóg
Można dodatkowo przekazywać sobie piłkę
na to, aby wariacje do przodu była wystarczająca odległość do partnera
ew. piłka przy wariacjach
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16.
Zbiór ćwiczeń zabawy siłowe grupa docelowa dzieci i
młodzież
Nazwa zabawy
Ratownicy

Opis
Tworzone są dwie grupy; każda
grupa dostaje dwoje dzieci, które
tworzą ratowników i chwytem
strażackim zanoszą „ranne dziecko“
w pozycji siedzącej w chwycie do
bezpiecznej karetki
Toczenie pnia
2 dzieci tworzy zespół; jedno leży na
drzewa
plecach jak pieniek drzewa, a drugie
toczy je jak pieniek drzewa wzdłuż
podanego odcinka
Ucieczka z więzienia duża niebieska mata stoi na środku
hali i jest przytrzymywana; grupa A
stoi po jednej stronie maty, a grupa
B po drugiej stronie; powinni
przejść przez mur i sobie przy tym
pomóc
Ślizganie na macie
Za dużą matą do ćwiczeń stoi 4-5
dzieci, które poprzez zręczne skoki
na matę, przesuwają ją do przodu
Balansowanie maty
grupa leży pod dużą matą i na
sygnał powinna jeden raz obrócić
matę w kółko
Taśma
kilkoro dzieci leży na brzuchu obok
przenośnikowa
siebie; jedno dziecko leży w poprzek
na nich i poprzez zręczne obracanie
się innych dzieci powinno być
przesuwane od A do B
Skoki na tratwę
Zabawa w berka, w której „tratwy
ratunkowe“ zapewniają łapanej
osobie krótką bezpieczną ochronę;
osoba łapiąca nie może wejść na
maty, a osoby uciekające
przechodzą każdorazowo od jednej
strony przedniej do drugiej
Podawanie ławki
Dzieci stoją w pozycji rozkroku nad
ławką, trzymają obiema rękoma
górną część ławki i podnoszą ławkę
z podłogi; ławka jest przekazywana
do przodu bez dotykania podłogi;
ostatnia osoba biegnie do przodu i
znów przyłącza się do rzędu
Koło wiaderek
dwie osoby stoją naprzeciwko siebie
i mają wiaderko itp. stojące
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Materiał
-

-

Duża niebieska mata do
ćwiczeń

duża mata do ćwiczeń
duża mata do ćwiczeń
więcej mat przy sobie w
rzędzie

„tratwy“ w znaczeniu mat,
opon, dętek rowerowych itp.

Jedna ławka gimnastyczna
na zespół

na zespół po jednym
wiaderku

pomiędzy nimi; obie chwytają się za
ręce i na polecenie kierownika
ćwiczeń próbują przeciągnąć
partnera na własną stronę

17.

Zbiór ćwiczeń małe zabawy z piłką

Grupa docelowa dzieci i młodzież
1
Opis

Czarny Piotruś
gra się 2-4 piłkami; każdy próbuje naznaczyć kogoś innego;
kierownik ćwiczeń gwiżdże, każdy, kto nie ma piłki, otrzymuje
jeden punkt
(Graczy można oznaczyć)

2
Opis

Handball squash
gra się 1-2 miękkimi piłkami; 1 pole do gry i 2 drużyny przeciwne;
dostaje się jeden punkt, jeśli piłka najpierw odbije się od podłogi,
następnie od ściany i ponownie od podłogi; drużyna broniąca
próbuje oczywiście złapać piłkę przed drugim kontaktem z
podłożem

3
Opis

„Opróżnianie skrzyni”
Jest jedno pole do gry, w którym w każdym rogu stoi odwrócona
jedna skrzynia; każda drużyna otrzymuje po tyle samo piłek w
jednej z własnych skrzyń; zadanie: „Założyć się, czy drużyna 1
wybije więcej piłek z pola (skrzynek) niż drużyna 2?“; ale uwaga,
przeciwna drużyna zawsze może ukraść piłki i odłożyć do skrzyni
wyjściowej

4
Opis

Gra na krzyż
Tworzone są 4 zespoły; 2 przeciwko 2 drużynom grają na krzyż
przeciwko sobie 2 miękkimi piłkami; wielkość pola każdorazowo
20x30 m i bramki (3 m szerokości); zbici muszą na pole drużyny,
przez którą zostali trafieni i mogą się uwolnić poprzez zbicie
pozostałych 2 drużyn, aby trafić na własne pole gry; uwaga: nie
należy zbijać graczy z własnej drużyny w celu uwolnienia się

5
Opis

Wymiana piłek
1 miękka piłka, 4 chatki; jedna drużyna stoi na polu, a przeciwna
poza nim; drużyna stojąca na zewnątrz zbija graczy wewnątrz i
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otrzymuje jeden punkt (osoba nie odpada); dopiero jeśli gracz
wewnątrz złapie piłkę, zespoły wymieniają się

6
Opis

Król dryblingu
wszyscy prócz jednego gracza mają piłkę i stoją na linii końcowej;
zasada jak w „Kto się boi Czarnego Luda?“ piłkę można dryblować,
prowadzić lub przenosić stopą; kto jest złapany przez łowcę,
odkłada piłkę i staje jako łowca

7
Opis

Piłka zombie
W grze jest jedna piłka; noszący piłkę może się poruszać z piłką,
jak długo może najwyżej 3 x rzucić ją w powietrze, przy tym może
biec, ale najpóźniej po ostatnim rzucie w górę musi ją odrzucić;
celem jest przy tym trafienie innego gracza, który postępuje zgodnie
z wymienioną zasadą;
Można ją też od razu odrzucić bez podrzucania w górę, ale nie
wolno robić żadnych kroków

8
Opis

Tenis Big Table
2 skrzynie stawiane są w poprzek obok siebie jako oznaczenie
środka (por. siatka do gry w tenisa stołowego); po jednej stronie
kładzie się matę o miękkim spodzie (por. pole do gry blat stołu do
tenisa stołowego); sprzęt do gry, dużą piłką gimnastyczną gra się
zgodnie z zasadami tenisa stołowego/ piłki przez sznurek lub
siatkówki; piłka może przy serwowaniu wpaść na własną stronę i
może być bezpośrednio odbita przez przeciwnika; zalecana
wielkość drużyny wynosi 4-5 osoby; jeśli grupa jest większa,
można poprzez dodatkowe zadania utrzymać dynamiczną grę aż do
następnego wprowadzenia

18.

Zbiór ćwiczeń „New games“ na zewnątrz

Grupa docelowa: Dzieci i młodzież
1
Opis

Biegnący odyniec
Dla grupy biegaczy wytyczana jest ścieżka/ parkour; nadaje się do tego łąka;
na tej ścieżce powinny być różne przeszkody (np. drzewa, opony,
odwrócona ławka, stołek itp.)
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Cel
Zróżnicowanie
Uwaga na!
Materiał
2
Opis

Cel
Zróżnicowanie

Uwaga na!
Materiał
3
Opis

Cel
Zróżnicowanie
Uwaga na!
Materiał

4
Opis

Cel
Zróżnicowanie

Drużyna 1 stoi w wyznaczonym obszarze równolegle do ścieżki i próbuje
zbić pierwszego biegnącego gracza drużyny 2 na ścieżce/ parkourze; jeśli
piłka zostanie rzucona, może ponownie zostać wzięta przez rzucającego i
rzucona ponownie; trafione osoby nie odpadają, tylko dostają punkt
minusowy, który muszą zapamiętać, a następnie powiedzieć trenerowi; ten
sumuje wszystkie punkty minusowe całej drużyny
Gra przypomina zasadami „Płonącą piłkę”, tylko drużyna polowa przeciwna
do drużyny rzucających odpowiada drużynie biegających
Wzmocnienie całej muskulatury poprzez różnorodne ruchy nauka
umiejętności grupowych
Zbici w tym miejscu odpadają i zaczynają bieg od początku
na to, aby teren nie wykazywał braków w zakresie bezpieczeństwa
Na każdego rzucającego jedna piłka; materiał w zależności od okoliczności
Pędzenie owiec
4 zespoły są oznaczane cyframi; wszystkie zespoły biegają swobodnie po
wytyczonym polu; na polecenie trenera wyznaczony zespół musi podbiec po
kolei do 4 zaznaczonych pól
Nauka ogólnej wytrzymałości
Nauka zdolności reakcji i orientacji
Trener może przesunąć oznaczone pola, tak że zawsze musi nastąpić
zmiana orientacji;
W stadzie są czarne owce, które dodatkowo są łapiącymi
na to, aby zespoły nie były za duże
pomoce do oznaczania, jak flagi, szmatki, kręgle itp.
Mecz międzynarodowy
Wyznacza się dwa pola do gry za pomocą 4 pachołków treningowych i
jednej linii środkowe; 2 drużyny grają naprzeciwko siebie; każda drużyna
dostaje 3-5 miękkich piłek; trafione osoby kucają przy linii środkowej i mogą
uwolnić się poprzez skok kuczny (odpowiada to fali meksykańskiej jednej
osoby)
Wzmocnienie mięśni nóg
Wspieranie umiejętności grupowych
W skoku kucznym z wyprostem należy złapać lecącą piłkę, zanim osoba
znów będzie mogła wrócić na pole gry
na to, aby było wystarczająco miękkich piłek
3-5 miękkich piłek na zespół; pachołki treningowe do zaznaczenia pola gry i
linii środkowej
Mistrz balansowania
Tworzone są 2 zespoły; zespół 2, który rzuca, otrzymuje jedną piłkę;
pierwsza drużyna biegnie po kolei po odwróconej ławce podczas gdy drugi
zespół próbuje zbić balansujące osoby; zbite osoby odpadają w tej rundzie
Nauka zręczności
Nauka równowagi i zdolności orientacji na ławce
„Rzucający“ nie mają piłek, tylko próbują dotknięciem ramienia, biodra lub
kolana sprawić, że balansująca drużyna straci równowagę
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Uwaga na!
Materiał

na to, aby odstęp balansujących był wystarczająco duży
W zespole rzucającym każdy otrzymuje jedną piłkę do zbijania
Jedna do dwóch ławek gimnastycznych lub tym podobnych do balansowania

5
Opis

Last man standing
Każdy otrzymuje 5 klamerek; gra się 4-5 piłkami; gra każdy przeciwko
każdemu; kto został trafiony, oddaje rzucającemu jedną klamerkę
Wzmocnienie
Wzmocnienie

Cel
Zróżnicowanie
Uwaga na!

Materiał
6
Opis

Cel

Zróżnicowanie
Uwaga na!
Materiał
7
Opis

Cel
Zróżnicowanie
Uwaga na!
Materiał

na to, że przy przekazywaniu klamerek trafienia się nie liczą
na to, aby w zależności od wielkości grupy było odpowiednio dużo piłek w
grze
5 klamerek na gracza; 4-5 miękkie piłki
Dwa ognie koguty
Tworzy się dwa pola do gry za pomocą pachołków treningowych, linii
środkowej i ławki gimnastycznej na każde pole gry; 2 drużyny grają
przeciwko sobie; zbici gracze stają na przeciwległej ławce i próbują się
stamtąd odegrać;
Wzmocnienie całej muskulatury, ponieważ ta gra jest bardzo dynamiczna
Nauka zdolności reakcji, orientacja
Nauka umiejętności grupowych
Gra się więcej niż 2 miękkimi piłkami
na to, że gracze nie biegają przez pole gry, tylko na zewnątrz wzdłuż niego
2 miękkie piłki; 2 długie ławki (itp. na czym można stać)
Pit Bull games
Zaznaczane jest duże pole do gry za pomocą 4 pachołków treningowych i
tworzone są 2 drużyny; każda drużyna dostaje skrzynię do przechowywania,
która stoi w rogu; w strefie wolnej leży ponad 20 przedmiotów; każda
drużyna ma jednego pitbulla; na polecenie drużyny najpierw zabezpieczają
po kolei tak wiele przedmiotów, ile się da i które odkładane są do skrzyni do
przechowania; następnie wszyscy gracze idą na pole i próbują ukraść
przedmioty z przeciwległej skrzyni; jeśli ktoś zostanie dotknięty przez
pitbulla, musi przenieść przedmiot z własnej skrzyni do skrzyni przeciwników
Nauka umiejętności grupowych
Nauka wytrzymałości
Po jednym pitbullu na drużynę
na to, aby żadne przedmioty nie były schowane w ubraniu i było
wystarczająco dużo przedmiotów
Dużo małych przedmiotów (+20); dwie skrzynie do przechowywania;
oznaczenia dla pola gry
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19.

Fitness z młodzieżą

Te trzy poniższe programy fitnessowe składają się z ćwiczeń grupowych w zespole
trzyosobowym. W zależności od grupy można je dopasować. Te programy trwają ok. 15 minut
i można je wielokrotnie powtarzać w zależności od zdolności motorycznych.

19.1.

Fitness zespołowy

1) - utworzyć grupę 3-osobową
- zrobić 120 podporów przodem, 180 brzuszków, 120 przysiadów
- podczas gdy jeden ze sportowców zaczyna ćwiczenie, inni biegają wokół pola;
zespół sam decyduje, kiedy jest start

2) - utworzyć grupę 3-osobową
- zrobić 120 podporów przodem, 180 brzuszków, 120 przysiadów
- każdy rozpoczyna ćwiczenie, notuje swój wynik i biegnie jedną rundę wokół
wytyczonego pola
- następnie on/ona wykonuje inne ćwiczenie, notuje wynik wg „k.o.“ i biegnie jedną
rundę wokół wytyczonego pola
- następuje trzecie ćwiczenie
- zwycięzcą jest ten, kto czysto wykona wszystkie ćwiczenia

3) - utworzyć grupę 3-osobową
- Jedna osoba wykonuje 150 skoków na skakance
- inna osoba utrzymuje pozycję podparcia na przedramionach, a inny sportowiec
pozostaje w pozycji przysiadu
- kiedy sportowiec 1 wykona 150 skoków na skakance, wymieniają się zadaniami
- Sportowiec 1-> podparcie na przedramionach
- Sportowiec 2-> pozycja ugiętych kolan
- Sportowiec 3-> skakanie na skakance
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19.2.

100 pomysłów w fitnessie

W tych 100 pomysłach chodzi o 10 różnych ćwiczeń fitnessowych, które są powtarzane
każdorazowo po 10x lub utrzymywane każdorazowo po 10 sekund.

Pomysły mieszane
1. 10 skoków z przysiadem (squat jump) z obrotem o 180 stopni
2. 10 wykroki z obrotem tułowia
3. 10 sekund ćwiczenia plank z partnerem siedzącym w obrębie barków
4. 10 sekund pajacyki z obrotem w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara
5. 10 z rotacją tworząc literę T
6. 10 ćwiczeń burpees każdorazowo z obrotem o 180 stopni
7. 10 brzuszków z dotknięciem stóp
8. 10 sekund biegu z unoszeniem kolan z partnerem
9. 10 sekund podparcie boczne ze stopą wystawioną do góry
10. 10 sekund podparcie na plecach z ugiętymi rękoma

Pomysły na pajacyki
1. Ćwiczenie podstawowe
2. Ręce połowa tempa
3. Nogi skrzyżowane na zmianę
4. Ręce połowa tempa + nogi skrzyżowane
5. Ręce wykonują przeciwległe okrążenia
6. Ręce wykonują przeciwległe okrążenia + nogi skrzyżowane
7. Rozkrok + wykrok
8. Rozkrok + wykrok + ręce wykonują okrążenia
9. Rozkrok + wykrok + sidelift + ręce wykonują okrążenia
10. Rozkrok + wykrok + ręce wykonują przeciwległe okrążenia

Podparcie boczne „side plank“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

10“ ćwiczeń side-plank lewa strona
10“ ćwiczeń side-plank prawa strona
10“ ćwiczeń side-plank z unoszeniem biodra lewa strona
10“ ćwiczeń side-plank z unoszeniem biodra prawa strona
10“ ćwiczeń side-plank z unoszeniem nogi lewa strona
10“ ćwiczeń side-plank z unoszeniem biodra prawa strona
10“ ćwiczeń side-plank z obrotem górnej części ciała lewa strona
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8. 10“ ćwiczeń side-plank z obrotem górnej części ciała prawa strona
9. 10“ ćwiczeń side-plank z przyciągnięciem do siebie łokcia i kolana lewa strona
10. 10“ ćwiczeń side-plank z przyciągnięciem do siebie łokcia i kolana prawa strona

Pomysły na brzuszki (sit-up)/ crunch
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Klasyczne brzuszki
Brzuszki: Ręce prosto przed siebie wyprostowane przez środek nóg
Brzuszki boczne = łokieć prowadzić do kolana
Brzuszki boczne z wyprostowaną ręką
„Bicycle crunch“ = barki unieść z podłogi, łokieć prowadzić do kolana
Scyzoryki
„Leg raise“ = nogi całkowicie wyprostować, plecy przycisnąć do podłogi
„Reverse crunch“ = plecy przycisnąć do podłogi, pięty świadomie skierować do sufitu
„Toe touch crunch“ = barki unieść z podłogi, ręce poprowadzić do czubków palców u
stóp

10.„Pół-criss-cross“ = nogi tworzą kąt 90 stopni, kolana nie za blisko górnej części ciała

20.

Trening koordynacyjny i wytrzymałościowy dla

młodzieży bez sprzętu
Ćwiczenia na schodach składających się z 20-30 stopni; wszystkie przejścia można
wykonywać dwa razy. Celem jest rozwój siły i koordynacji.
1. Każda stopa wchodzi na każdy stopień 1x
2. 2x kroki w lewo/ w prawo, prawa stopa rozpoczyna
3. Side steps – wejście po schodach, w lewo + w prawo
4. Po schodach do góry 2x kroki do przodu 1x krok powrót
5. Co 2 stopień jest tylko dotykany
6. Kroki in / out – w prawo/ w lewo zejście + w prawo/ w lewo razem
7. Wykroki schodami do góry
8. Na zmianę prostować kolana lewe/prawe, kąt 90° stopni
9. 3x do przodu + 1 z powrotem
10. Skoki końcowe – schodami do góry, skakać 2 lub 3 stopnie
11. Animal walk – jaszczurka schodami do góry + dodatkowo w dół
12. Krok krzyżowy frontalny / boczny po schodach do góry
13. boczny zamknięty, skoki w kształcie zygzaka,
14. przysiad na jednej nodze na każdym stopniu, normalne z squaty ze skokiem z kucania
na następny stopień
15. chód raka do tyłu – animal walk, schodami do góry
16. chód do tyłu normalnie w górę
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21.
Trening koordynacyjny i wytrzymałościowy dla
młodzieży z użyciem sprzętu

Tworzone są 2 zespoły, jedna drużyna biegająca i jedna drużyna rzucająca. Drużyna rzucająca
otrzymuje w zależności od wielkości grupy 1-2 miękkie piłki. Drużyna biegająca rozpoczyna
na sygnał po lewej stronie (patrz szkic), z celem ominięcia wszystkich przeszkód bez zostania
trafionymi. Jeśli ktoś przebiegnie parkour bez trafienia piłką przez przeciwnika, drużyna
otrzymuje jeden punkt. Kto zostanie trafiony, w tym miejscu odpada i zaczyna od początku. Na
przeciwległej stronie drużyny rzucającej stoją każdorazowo 2-3 osoby odrzucające piłkę, aby
możliwe było ponowne zbijanie. Czas trwania gry powinien wynosić około 3-5 minut, w
zależności od wielkości grupy.
Proszę przestrzegać środków bezpieczeństwa i używać odpowiednich piłek!
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Ten przykład treningu do treningu fitnessowego ze sprzętem odnosi się do sprzętu sportowego,
jaki jest dostępny w hali sportowej. W zależności od wielkości grupy powinno się zbudować
od 6 do maksymalnie 8 stacji, które można obłożyć podwójnie. Poszczególne zadania każdej
stacji, które rozpoczynają się w opisie u dołu po lewej stronie, znajdują się w legendzie po
prawej stronie.

W drugim treningu fitnessowym ze sprzętem biegnie się parkour. Rodzaj wykonania jest
otwarty i może być dowolnie zmieniany. Głównymi elementami są skoki, przewroty i czołganie
się.
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Trening fitness z 3 sprzętami

Trzeci trening fitnessowy 3 jest bardziej kompleksowy niż poprzednie i wymaga więcej miejsca
w hali sportowej. Rozpoczynany jest każdorazowo na środku u dołu (patrz szkic) i idzie dalej
wzdłuż zewnętrznej linii bocznej hali.

22.
Modne i rekreacyjne dyscypliny sportowe dla dzieci i
młodzieży
Crunning - crawling i running
Bardzo wesoło wyglądająca dyscyplina sportowa jest kombinacją dyscyplin takich jak
„crawling“, pełzanie i „running“, bieganie. Należy poruszać się tutaj jak zwierzę na czterech
łapach. Sport pochodzi z Australii i nie jest tylko dla dzieci. Wręcz przeciwnie, crunning jest
wyczerpującym i wyjątkowo efektywnym treningiem dla całego ciała. Ponadto, jak twierdzi
jego wynalazca Shaun McCarthy, poprawia koordynację i zmysł równowagi. Bardzo ważne są
przy tym wysokiej jakości buty do biegania, rękawiczki i osłona głowy.
Pływanie w syrenim ogonie/ syrening
Pływanie w syrenim ogonie faktycznie jest dyscypliną sportową. Poruszanie się z gracją po
basenie z pojedynczą płetwą wcale nie jest takie proste jak by się mogło wydawać. Przy tym
trenowane jest całe ciało. Jest to jednocześnie wyczerpujące, jak i sprawiające frajdę
Slacklining
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Slackline to elastyczna taśma, którą napina się między dwoma przedmiotami, takimi jak drzewa
lub słupki. Na taśmie slackline można nauczyć się balansować na trzech poziomach i
wykonywać sztuczki akrobatyczne. Do slackliningu potrzebna jest dobra równowaga, wysoka
koncentracja i odpowiednia porcja koordynacji.
Fitness imersyjny
Ta forma fitnessu opisuje trening przed ekranem wideo. Jeśli ktoś nie ma ochoty na monotonny
trening w studio fitnessu, może wypróbować ten nowy modny rodzaj sportu. Dzięki ekranowi
wideo można na przykład doświadczać jazdy na rowerze w śniegu, treningu siłowego w
kosmosie i wiele więcej możliwości treningu. Możliwa jest projekcja 360°, przez co możliwe
są brzuszki, podciąganie i parę innych jednostek treningowych.
Bouldering
Ten sport wspinaczkowy nadaje się zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych osób
wspinających się. Szczególną cechą tego sportu jest to, że nie jest wymagane żadne
zabezpieczenie linami ani nie jest potrzebny partner do wspinaczki. Wspinanie odbywa się na
maksymalnej wysokości trzech metrów nad ziemią, przy czym najwyższa długość etapu wynosi
dwa metry. Podłoże stanowią z reguły maty. W terenie używa się z reguły obok mat i płyt
chroniących przed upadkiem także piasku lub mulczu z kory.
Stand up paddle
W przypadku wiosłowania na stojąco lub surfingu stand up paddle chodzi o przesuwanie się
na desce surfingowej z użyciem wiosła jednopiórowego. Początkowo ta dyscyplina sportowa
pochodziła od polinezyjskich rybaków, którzy stojąc na swoich kajakach przed Thaiti
wypływali na morze. Dzisiaj istnieją nawet zawody, w których rozróżnia się dyscypliny Stand
Up Paddle Surfing i Distance Stand Up Paddling.
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23.
Gra 1

Gry w „Dwa ognie”
Pantera

Pomysł na grę: 2 drużyny grają naprzeciwko siebie z celem zbicia wszystkich przeciwnych
graczy kilkoma piłkami.
Czas gry: dowolny lub do czasu, aż jedna drużyna nie będzie już miała na polu żadnego gracza
(co zdarza się jednak bardzo rzadko)
Wyposażenie: 2-3 miękkie piłki; w zależności od wielkości pola do gry 5 mat gimnastycznych
Pole do gry: boisko do koszykówki lub siatkówki (jeśli jest wystarczająca ilość koszy do
koszykówki po bokach hali); linia środkowa oddziela przeciwna drużyny)
Ważne zasady: Dopuszczalne jest jednak przekraczanie linii środkowej i wchodzenie na matę
przeciwnego pola (maty nie można jednak opuszczać). Gracz, który zostanie trafiony, musi
opuścić pole gry. Może znów wrócić do gry, jeśli inny gracz z maty lub pola do gry rzuci piłką
w tablicę do koszykówki drużyny przeciwnej (patrz ilustracja).
Jeśli jest to za trudne, można dopuścić również rzut na tablicę dalej z przodu. Jeśli ktoś trafi do
kosza, wtedy wszyscy gracze mogą wrócić na pole do gry.

Warianty:
a) Jeśli zagra się piłką na tablicę do koszykówki, a przeciwnikowi uda się złapać piłkę
(„rebound”), wtedy żaden gracz nie może wrócić na pole gry
b) Wyjątek: Jeśli zagra się piłką trafiając do kosza, w każdym przypadku wszyscy gracze
drużyny mogą znów wrócić na pole gry

50

Gra 2

Dwa ognie na matach

Pomysł na grę: 2 drużyny i ewentualnie gracze stojący na zewnątrz (u Matki) mogą zbijać się
również z boków. Celem gry jest zbicie tylu graczy drużyny przeciwnej z pola, aby ustawiona
w poprzek do drużyny przeciwnej miękka ścianka na środku danego pola - trzymana przez
graczy tak, aby stała - już nie była utrzymywana i przewróciła się.
Każda drużyna ustanawia dodatkowo wewnętrznie Jokera, który tak jak Matka otrzymuje 3
punkty. Ten Joker schodzi z pola dopiero wtedy, gdy zostanie trafiony 3x. Tylko po tym
przeciwnik może go/ją rozpoznać
Czas gry: Wraz z przewróceniem się maty gra jest w każdym razie zakończona
Pole do gry:
boisko do siatkówki, u starszych uczniów nieco większe
Sprzęt do gry: 2 miękkie piłki, 2 maty gimnastyczne lub dwie maty o miękkim spodzie

Warianty:
a) Joker pozostaje zawsze na polu gry, niezależnie od tego, czy zostanie trafiony, czy nie.
b) Jeśli Joker zostanie trafiony przez gracza z przeciwnego pola, nic się nie stanie. Jeśli jednak
Joker zostanie trafiony przez jednego gracza przeciwnej drużyny stojącego poza linią przy
Matce, wtedy wszyscy gracze drużyny przeciwnej znów mogą wrócić na pole gry!
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Gra 3

Dwa ognie - więzienie

Pomysł na grę: Dwie drużyny stoją naprzeciwko siebie z celem wzajemnego zbicia się. Zbici
gracze muszą iść na ławkę na końcu przeciwnego pola („więzienie”). Jeśli komuś uda się
złapać piłkę z powietrza stojąc na ławce, ten gracz jest uwolniony i może wrócić na własne pole
gry. Ważne jest zatem również docelowe granie do graczy na ławce.
„Złoty rzut” Jeśli ławki stoją w pobliżu kosza do koszykówki, gracz, który złapał piłkę na
ławce, może spróbować trafić piłką do kosza. Jeśli to się uda, wszyscy gracze własnej drużyny
mogą wrócić na pole.
Czas gry: dowolny, jest jedna drużyna wygrana
Pole do gry: boisko do siatkówki, na głównych liniach pola do gry stawia się po jednej ławce.
Sprzęt do gry: 2-4 piłki (w zależności od wielkości grupy)
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24.
Gra 1

Gry zespołowe
Futbol flagowy

Gracze:
maks. 5 graczy na polu i mogą dowolnie często zmieniać zagrania
Pole do gry:
30 x 60 jardów = ok. 27 m x 55 m (1 jard = 0,9 m)

Czas gry:
może być ustalany dowolnie, w przypadku zawodów 2 x 20 min
Wyposażenie:
- piłka futbolowa
- koszulki, spodenki i flagi (5 x 38 cm, łatwe do zerwania)
- każdy gracz otrzymuje dwie flagi w kolorze danej drużyny, które mocuje po lewej i po prawej
stronie
przy ściągaczu spodni
Ważne zasady:
- maksymalnie 8 prób
*4 próby aż do linii środkowej, a następnie 4 próby do strefy końcowej drużyny przeciwnej
- można ciągnąć tylko za flagi gracza trzymającego piłkę
- kontakt fizyczny jest niedozwolony
- zagrywka liczy się jako zakończona, jeśli zostanie zerwana flaga gracza z piłką
- rozpoczęcie gry następuje poprzez podanie piłki przez centra do rozgrywającego
- dostaje się 6 punktów, jeśli piłka z graczem trafi do strefy końcowej
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Podawanie
- każde podanie, czy to przez rozgrywającego, czy innego gracza po przekazaniu piłki,
musi nastąpić w ciągu 7 sekund
- dozwolone są tylko podania do przodu na zagranie, podania do tyłu i podania za
linią ataku są dozwolone i są biegiem z piłką
- wszyscy gracze na polu mogą łapać podania i przenosić dalej, łapiący musi mieć przynajmniej
jedną nogę na polu
Bieganie
- rozgrywający może z piłką przez linię ataku, jeśli ją oddał i
dostał ponownie.
- więcej podań piłki, również rzucanych do tyłu, dozwolone jest za linią ataku i
są to biegi z piłką
- poza linią ataku piłka nie może już być przekazywana.
- przy snapie (początkowe podanie do rozgrywającego) w obrębie 5 jardów przed linią
środkową
i linią końcową bieg z piłką jest zabroniony (no running zone)
- po przekazaniu piłki wszyscy gracze defensywy mogą przekraczać linię ataku
- spinning (obrót wokół własnej osi) jest zabroniony
- diving (skok szczupakiem do przodu) jest zabroniony
- piłka jest odkładana ponownie tam, gdzie została zatrzymana zagrywka
Alternatywy:
- zmiana wymiarów pola do gry
- ułatwienie podawania i łapania przez użycie innej piłki (np. piłka ręczna)
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Gra 2

Prellball

Pole do gry:

8m x 16m
podzielone na środku linką lub siatką o szerokości 5 cm na wysokości 40 cm

Piłka do gry: Zakres od 62 cm do 68 cm i ciężar od 320 g do 380 g
Zespoły:

dwa zespoły grają naprzeciw siebie - każdy zespół składa się z przynajmniej
trzech, zazwyczaj czterech zawodniczek lub zawodników.

Odbijanie:

jest to odbijanie piłki zamkniętą pięścią lub przedramieniem, przy czym nie tylko
piłka, ale też przedramię musi wyraźnie wykazywać ruch w dół (kozłowanie).
Pozostawienie piłki tylko żeby się odbiła jest uznawane za błąd techniczny.

Celem gry jest odbicie piłki o podłoże własnej połowy boiska w taki sposób, aby
trafiła przez linkę na stronę przeciwnika i tam nie mogła być odpowiednio odebrana
przez przeciwnika. Przy tym piłka może być odebrana bezpośrednio z powietrza lub też po
dotknięciu podłoża.
Po każdym kontakcie z graczem w obrębie własnej drużyny piłka musi dokładnie raz
odbić się na podłożu. Każdy gracz może przy tym tylko raz odbić piłkę podczas jednego
zagrania. Trzy fazy zagrywki są to zazwyczaj odebranie, zagranie i atak.
Najpóźniej z trzecim dotknięciem piłka musi być ponownie zagrana przez linkę.
Ani piłka, ani gracze nie mogą dotykać linki. Przy każdym błędzie jednej drużyny
druga jeden dostaje punkt. Następnie piłka jest ponownie przekazywana do gry z obszaru
za linią podstawową poprzez podanie. W obszarach dla młodzieży lub w małych
salach gimnastycznych podanie może być wykonane również przed linią podstawową, a więc
w obrębie
pola. Podaje ta drużyna, która ostatnio popełniła błąd.
Czas gry wynosi 2 × 10 minut. Zwycięża ta drużyna, która na koniec czasu gry zdobyła
więcej punktów.
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