
Konspekt zaj ęć treningowych halowej piłki no żnej.
(szkoła podstawowa-kl.6)

Temat: Gry treningowe w halowej piłce nożnej.

Cele główne:
Umiejętności: Uderzenia piłki wewnętrzną częścią stopy oraz wewnętrznym podbiciem.
                       Start do piłki.
                       Prowadzenie piłki.
                       Strzał do bramki.
                       Gry treningowe.

Motoryczność: Kształtowanie precyzji w wykonywaniu ćwiczeń kopnych oraz zręczności kończyn
                         dolnych

Wiadomości: Przypomnienie zasad gry w halową piłkę nożną oraz omówienie różnic między
                      piłkami do gry na boiskach trawiastych, a tych do gry w hali.

Wychowawcze: Uświadamianie konieczności ćwiczeń „gorszej nogi”.

Miejsca zajęć: Hala sportowa.
Czas: 2 godz.
Liczba ćwiczących: 10
Pomoce: piłki, chorągiewki, znaczniki.

Lp Tok zaj ęć Treść i przebieg ćwiczeń Czas
Uwagi

organizacyjno-
metodyczne

1. Część występno-
przygotowawcza.

Zbiórka.
Sprawdzenie gotowości do zajęć.
Podanie głównych zadań do realizacji.

Zabawa o żywiaj ąca „Dziadek”
Ćwiczący ustawieni na obwodzie koła, jeden
w środku. Stojący na obwodzie koła uderzają
piłkę tak, by nie przechwycił jej środkowy.
Gdy mu się to uda do środka idzie ten, który
ostatni dotknął piłki.

 Ćwiczenia ogólno usprawniające z piłkami:

- przetaczanie piłki podeszwą w lewo, w
prawo, w przód i w tył,

- prowadzenie piłki dowolnym sposobem po
całym boisku nie przeszkadzając sobie
wzajemnie,

- dotknięcia piłki podeszwą, na zmianę
prawą, lewa nogą „piłkarska samba”,

- krótkie, szybkie podania piłki wewnętrzną
częścią stopy z nogi na nogę poruszając
się w przód i w tył,

- skłony boczne tułowia z piłką nad głową w
postawie rozkrocznej,

- w rozkroku i skłonie, przeplatanie piłki
między nogami w lewą, prawą stronę,

- siad rozkroczny z piłką w dłoniach; skręty
tułowia w lewo, w prawo,

2-3’

5-6’

15-17’

Gra piłką na 1,2
kontakty, później
gra tylko lewa
noga.



2.

3.

Część główna.

Część końcowa.

- siad rozkroczny; przetaczanie piłki wokół
bioder i nóg,

- w leżeniu tyłem przetaczanie piłki pod
biodrem z jednej ręki do drugiej,

- stojąc, wyrzut piłki w górę i chwyt oburącz
w powietrzu lądując do przysiadu.

 Ćwiczenia techniki piłki no żnej:
(ustawienie w dwójkach, jedna piłka na parę)

- uderzenie piłki leżącej wewnętrzną
częścią stopy z doskoku (jednego kroku),

- lekkie uderzenie piłki do przodu,
dobiegnięcie do piłki i uderzenie do
partnera wewnętrzną częścią stopy,

- uderzenie piłki wewnętrznym podbiciem
potoczonej przez współćwiczącego,

- uderzenie piłki wewnętrznym podbiciem
dorzuconej w przód przez
współćwiczącego po pierwszym koźle,

- przyjęcia piłki uderzanej z różną siłą
dowolnym sposobem

Ćwiczenia techniczne- start do piłki;
ćwiczący ustawieni w dwóch rzędach
(między rzędami trener z piłkami),
prowadzący podaje piłkę przed siebie.
Pierwsi z rzędów startują do piłki z zamiarem
jej przejęcia.

Ćwiczenia techniczne - prowadzenie piłki;
ćwiczący ustawieni w rzędach kolejno
prowadzą piłkę w kierunku chorągiewki,
oprowadzają ją, prowadzą z powrotem do
swojego rzędu i przekazują następnemu
ćwiczącemu, a sami idą na koniec rzędu.

Ćwiczenia techniczne- strzały do bramki;
zawodnicy ustawieni około 9m. od bramki
(bez bramkarza)

  -strzał do bramki prawą nogą po ziemi,
  -strzał do bramki lewą nogą po ziemi.

Gry treningowe;

Gra na trzy kontakty po podłożu, bramka
zdobyta do wysokości kolan-2pkt, powyżej
kolan-1pkt. (4 x 5 min. z 2-3min. przerwą).

Dowolne ćwiczenia z piłką-żonglerka.
Marsz uspokajający; swobodny, głęboki
oddech.
Podsumowanie zajęć.
Pożegnanie.

7-8’

5-6’

5-6’

6-7’

4x5’

6-7’

Ćwiczymy prawą i
lewą nogą;
zwracamy uwagę
na dokładność w
wykonywaniu
ćwiczeń.

Piłka nie powinna
oddalać się od nogi
prowadzącego nie
więcej jak 1-1,5m.

Piłkę uderzamy
wewnętrzną
częścią stopy.

W czasie przerw
przypomnienie
podstawowych
zasad gry w „hpn”,
rodzaje piłek.

                                                                                                                      Opracował – Artur Charciarek


