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Systematyka ćwiczeń do nauczania przyjęcia z podaniem w
postawie o zachwianej równowadze w piłce siatkowej.

Wprowadzenie

Sposób odbicia (przyjęcia i podania) piłki w grze w piłkę siatkową jest
uzależniony od postawy zawodnika na boisku. Poniżej przytaczam klasyfikację postaw
siatkarskich.

Postawy siatkarskie
                                                      przygotowawcza

                        stała                                                               o zachwianej równowadze

wysoka                         niska                                 przy kontakcie                     bez kontaktu
                                                                               z podłożem                          z podłożem
                tu zaliczamy odbicia                 tu zaliczamy odbicia                 tu zaliczamy odbicia
                piłki w: -    wypadzie               piłki w: -  padzie w przód        piłki w: -  wyskoku

- klęku                                    -  padzie w bok                         -  rzucie
- przysiadzie                          -  padzie w tył                            siatkarskim
- siadzie
- leżeniu

Ponieważ tematem niniejszego opracowania jest „systematyka ćwiczeń do
nauczania odbić w postawie o zachwianej równowadze”, więc spróbuję ten rodzaj odbić
zdefiniować. Przyjmijmy zatem, że: „odbicia piłki w postawie o zachwianej równowadze, są
to odbicia w czasie wykonywania których, rzut środka ciężkości ciała znajduje się poza
polem postawy zawodnika, lub też, gdy zawodnik nie styka się z podłożem żadną częścią
ciała (np. w wyskoku).

W ferworze walki o punkty często zdarza się, że do opadającej piłki (np. po
uderzeniu od zastawiania). nie można zdążyć dobiec, aby odbić ją w postawie siatkarskiej
wysokiej czy niskiej. Jedynym wyjściem jest szybkie wykonanie padu lub rzutu siatkarskiego
i odbicia piłki. Można zatem stwierdzić, że we współczesnej siatkówce jest to czynność
ruchowa niezbędna dla każdego siatkarza. Poniżej proponuj ę kilka ćwiczeń ułatwiających
opanowanie tej czynności ruchowej.

Systematyka ćwiczeń

Podstawowym warunkiem bezbolesnego i bezpiecznego wykonania padu jest
przemieszczenie środka ciężkości ciała jak najbliżej podłoża. Wykonujemy to przez przyjęcie
maksymalnie niskiej postawy. Zanim zaczniemy nauczać padów czy rzutu siatkarskiego
musimy upewnić się, czy grupa ćwiczących, którą chcemy nauczać padów ma opanowane w
odpowiednim stopniu podstawowe elementy gimnastyki jak: -przewroty w przód i tył, szybki
start i szybkie przyśpieszenie na krótkim odcinku drogi. Jeżeli tak, to możemy rozpocząć
właściwe ćwiczenia. Zaczniemy od nauczania padu w tył:
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1. Ćwiczący ma na sygnał jak najszybciej przejść z postawy siatkarskiej do przysiadu.
(il. powtórzeń 5-6)

2. Ćwiczący w przysiadzie z ramionami wyciągniętymi przed siebie ma za zadanie przez
kilka sekund utrzymać równowagę
(il. powtórzeń 5-6)

3. Ćwiczący z postawy j.w. ma za zadanie powoli przetoczyć się na plecy
(il. powtórzeń 5-6)

4. W leżeniu tyłem ćwiczący ma podciągnąć kolana do klatki piersiowej, dłonie spleść
pod kolanami i „zakołysać się na plecach”
(il. powtórzeń 5-6)

5. Ćwiczący ma wykonać przewrót w tył.
(il. powtórzeń 5-6)

6. Walka kogutów w przysiadzie, odepchnięty z dwójki ćwiczących tracąc równowagę
przetacza się na plecy i kołysze się jak w ćwiczeniu 4
(walka do 5 pkt.)

7. Jeden z dwójki ćwiczących rzuca piłkę do drugiego, ten zaś po chwyceniu jej
wykonuje przysiad a następnie przetacza się na plecy.
(il. powtórzeń 5-6)

8. J.  w. tylko ćwiczący po przetoczeniu się na plecy, próbuje się dodatkowo
„zakołysać”.
(il. powtórzeń 5-6)

9. Ćwiczący na sygnał wykonuje z postawy siatkarskiej pad w tył.
(il. powtórzeń 5-6)

10. Ćwiczący na sygnał wykonuje z postawy siatkarskiej pad w tył i dołącza energiczny
wymach nogi wykrocznej.
(il. powtórzeń 5-6)

11. W dwójkach odbicia piłki sposobem oburącz górnym, po co piątym odbiciu ćwiczący
wykonują pad w tył.
(il. powtórzeń 5-6)

12. Gra uproszczona z obowiązkowym padem w tył po każdym odbiciu piłki
(niewykonanie padu = strata punktu)
(gra do 15 pkt. lub na czas)

•  w ćwiczeniach, 4, 5, 7, 8, 9, 10, wskazane jest stosowanie materaca
gimnastycznego w pierwszych próbach wykonania ćwiczenia.

•  po opanowaniu odbicia oburącz górą w padzie w tył przechodzimy do
odbicia sposobem dolnym i jednorącz.

Pad w bok wykonuje się podobnie jak pad w tył. Wykonuje się go dwoma sposobami.
Pierwszy z nich wykonujemy poprzez wypad odpowiednią nogą w stronę piłki, tuż po
postawieniu nogi wypadowej na podłożu, siadamy przez zbliżenie pośladków do pięty tej
nogi. Należy dążyć do stworzenia jak największej płaszczyzny podparcia. Jednocześnie
wyciągamy  w bok wyprostowane ramię, głowę trzymać przy ramieniu odbijającym („Łuk
napięty bokiem”), (można padać trzymając obie ręce ułożone jak do odbicia) oburącz dolnego
lub górnego.

Dodatkową ewentualnością jest odbicie sytuacyjne, np. pięścią czy grzbietem dłoni
(stosuje się je jednak o wiele częściej przy padzie i rzucie w przód). Po wykonaniu padu w
bok tym sposobem wstajemy podobnie jak po padzie w tył. Drugi sposób wykonania padu w
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bok to tzw. „śrubka”. Polega ono na przetoczeniu ciała przez staw skokowy, podudzie i udo.
Po odbiciu wstajemy przez przewrót w tył przez bark do  podporu przodem a następnie
skłonu podpartego. Można wykorzystać moment poślizgu jako amortyzację. Ważne jest aby
wykonując pad nie tracić ani na chwilę kontaktu wzrokowego z piłką.

13. Ćwiczący w postawie rozkrocznej przenosi ciężar ciała na przemian na prawą i lewą
nogę

14. Z postawy siatkarskiej na sygnał przejście do przysiadu na nogę wykroczną
(il. powtórzeń 5-6)

15. Z przysiadu na nogę wykroczną ćwiczący ma przetoczyć się powoli na plecy.
(il. powtórzeń 5-6)

16. Z postawy siatkarskiej, poprzez przysiad na nogę wykroczną przetoczyć się na plecy
(il. powtórzeń 5-6)

Następnie wykonujemy analogiczne ćwiczenia jak przy nauczaniu padu w tył jak jest
w ćwicz. 7,9,10,11,12 stosujemy pad w bok.

•  w niektórych ćwiczeniach można zastosować materace gimnastyczne, decyzja
należy do trenera, uwzględniając poziom sprawności ćwiczących.

Pad w przód jest trudnym padem, niemniej jednak pozwala podobnie jak w padzie w
tył i w bok odbijać piłkę kilkoma sposobami. Możemy wyróżnić odbicie oburącz górą
(najtrudniejsze do wykonania, dziś prawie niestosowane), oburącz dołem i jednoręcznie
wierzchem dłoni.

W najskuteczniejszej formie ruchu przebiega on następująco: wykrok jedną nogą,
zgiętą w stawie kolanowym, w stronę nadlatującej piłki, przez co uzyskuje się zwrot całego
ciała w tym samym kierunku. Po wykonaniu wykroku siatkarz od razu odbija się nogą
wykroczną, jednak nie odrywając jej od podłoża. Jednocześnie drugą nogą, wykonuje silny
wymach w górę. Odbicie można wykonać z miejsca lub z rozbiegu. Ciało wyrzuca się w
przód i równolegle do podłoża wyciągając przed siebie ramiona przygotowane do odbicia
(lub jedno ramię w przypadku odbicia jednorącz).Głowa odchylona w tył, broda zadarta w
górę, aby uniknąć urazu podbródka. Ląduje się na ugięte ramiona, przetaczając ciało przez
uda i klatkę piersiową. W żadnym wypadku nie powinno się dotknąć podłoża brodą czy
kolanami. Wzrok cały czas skierowany na piłkę, wstaje się jak najszybciej z podporu
przodem.

1. Uginanie ramion w podporze leżąc przodem tzw. „pompki”
      (il. powtórzeń 5-6)
2. W leżeniu przodem chwyt za kostki i próba „zakołysania się”
      (il. powtórzeń 5-6)
3. Z klęku opad do podporu poprzez wytracenie równowagi
      (il. powtórzeń 5-6)
4. Z postawy siatkarskiej i poprzez wytracanie równowagi „upadek” na lekko ugięte

ramiona i przejście przez to do podporu leżąc przodem i następnie do leżenia przodem
(il. powtórzeń 5-6)

5. Wykonanie padu w przód bez piłki na sygnał prowadzącego.
(il. powtórzeń 5-6)

6. Pad w przód z odbiciem piłki rzucanej przez współćwiczącego
a) odbicie piłki oburącz dołem                   (il. powtórzeń 5-6)
b) odbicie piłki jednorącz                           (il. powtórzeń 5-6)
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c) odbicie piłki oburącz górą                      (il. powtórzeń 5-6)
7. W dwójkach odbicia oburącz górą, na sygnał prowadzącego następuje skrócone

odbicie i obrona piłki przez odbicie jej padem w przód.
(il. powtórzeń 5-6)

•  w niektórych ćwiczeniach można zastosować materace gimnastyczne,
decyzja należy do trenera, uwzględniając poziom sprawności
ćwiczących.

Rzut siatkarski różni się od padu w przód przede wszystkim tym, że następuje w nim
tzw. faza lotu, w której siatkarz nie styka się z podłożem żadną częścią ciała, a w czasie
wykonywania padu siatkarz ma zawsze kontakt z podłożem.

Przebieg rzutu siatkarskiego wygląda następująco: wykrok w stronę nadlatującej piłki,
przez co uzyskuje się zwrot całego ciała w tym samym kierunku. Po wykonaniu wykroku,
siatkarz od razu dynamicznie odbija się od podłoża nogą wykroczną po odbiciu  odrywa  od
podłoża jako ostatnią część ciała nogę odbijającą. Odbicie można wykonać z miejsca lub z
rozbiegu. Ciało wyrzuca się w przód równolegle do podłoża. Właśnie od momentu odbicia do
chwili lądowania na lekko ugięte ramiona następuje faza lotu. W tej fazie następuje odbicie
piłki, można piłkę odbijać tak jak w padzie w przód, tzn., oburącz dołem, jednorącz z
powietrza lub poprzez podłożenie dłoni na parkiecie ( skierowanej grzbietowo ku górze ).
Ląduje się na ugięte ramiona przetaczając ciało przez klatkę piersiową i uda, (czyli odwrotnie
niż przy padzie). Broda zadarta w górę, aby uniknąć urazu podbródka w żadnym wypadku nie
należy dotykać podłoża brodą, unikać także należy zetknięcia się z podłożem kolan (co łatwo
jest uzyskać przez zgięcie kończyn dolnych w stawach kolanowych w fazie lotu bezpośrednio
poprzedzającej lądowanie). Aby dodatkowo zamortyzować zetknięcie się ciała z podłożem
wykonujemy dodatkowo tzw. „ślizg” po podłożu co uzyskujemy poprzez odepchnięcie
ramionami w tył (wzdłuż tułowia) w chwili zetknięcia się klatki piersiowej z podłożem.
Wzrok cały czas skierowany na piłkę, wstaję się jak najszybciej z podporu przodem.

1. Z klęku opad do podporu poprzez wytracenie równowagi.
(il. powtórzeń 5-6)

2. Skoki „zajęcze”.
(il. powtórzeń 2x przez szerokość boiska tzn. 2x9m.)

3. Z postawy stojącej, lekko pochylonej, opad do podporu leżąc przodem.
(il. powtórzeń 5-6)

4. W leżeniu przodem chwyt za kostki z próbą „zakołysania się”
(il. powtórzeń 5-6)

5. Pad w przód z miejsca.
(il. powtórzeń 5-6)

6. Pad w przód z marszu.
(il. powtórzeń 5-6)

7. Rzut siatkarski z obniżonej postawy z miejsca.
(il. powtórzeń 5-6)

8. J. w. z marszu.
(il. powtórzeń 5-6)

9. J. w. z biegu z zaznaczeniem „ślizgu”.
(il. powtórzeń 5-6)

10. Rzut siatkarski z miejsca do piłki rzucanej przez współćwiczącego.
(il. powtórzeń 5-6)

11. Rzut siatkarski z marszu
 (il. powtórzeń 5-6 )
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12. J/w z biegu z zaznaczeniem „ślizgu”
(il. powtórzeń 5-6)

      13.W dwójkach odbicia dowolnym sposobem, na sygnał prowadzącego odbicie skrócone
           i obrona piłki odbiciem jej w rzucie siatkarskim. ( il. powtórzeń 5-6 )

  Opracował: Krzysztof Durbajło


