
ZASTOSOWANIE KINEZJOLOGII EDUKACYJNEJ     

             W SPORCIE- PIŁKA SIATKOWA 

                                                            CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

 

 

WSTĘP 

W części głównej zajęd praktycznych nacisk położono na lateralizację poprzez dwiczenia z 

przekraczaniem linii środkowej, ruchy naprzemienne, dwiczenia kompleksowe i specjalistyczne w 

deficycie czasu, z użyciem dodatkowego przyboru w celu zmuszenia zawodnika do ciągłej 

koncentracji i obserwacji przestrzeni z obu stron głowy. Zastosowane dwiczenia mają skoordynowad  

działania w zależności od sytuacji oraz podejmowanie właściwych decyzji w krótkim czasie. W części 

wstępnej zastosowano rozgrzewkę dynamiczną z elementami stabilizacji i dwiczeo funkcjonalnych z 

akcentem na ruchy naprzemienne   . Częśd koocowa wykorzystuje dwiczenia metodą Dennisona. W 

przerwach między dwiczeniami, zawodniczki uzupełniają płyny pijąc wodę. 

Częśd wstępna (ROZGRZEWKA)- czas trwania 30min 

1. Zabawa bieżna „Berek Krzyżak”- zawodniczki chronią się przed berkiem układając ze 

swoich ciał znak „X” na podłodze. 

2. Dwiczenia dynamiczne- przykłady 

         - bieg przodem, tyłem, bokiem z rotacją ramion w   

                                                                 różnych kierunkach 

         -bieg z odmachem ramion w tył 

       - jw. po skosie 

          -jw. w tył, w górę    

        -bieg z dotykaniem ramienia z tyłu głowy ( w linii i po skosie) 

    



                                                              - skip C- tempo 1i 2  z wymachem nogi w przód- skos 

-skip A –tempo 1 i 2 z dotykaniem łokcia i kolana kooczyn   

                                                  przeciwnych 

                                               - jw. z dotykaniem dłoni i stopy kooczyny przeciwnej 

       -podskoki pajacyka z krzyżowaniem ramion 

        -wypady w przód i przód- skos w różnych wariantach 

           -wypad w tył ( warianty) 

         - wypad w bok (warianty) 

        - marsz w wymachem nogi(różne warianty)   

, -marsze stabilizacyjne (warianty) 

         -marsz tyłem ( warianty) 

 -marsz w podporze przodem (warianty) 

 

-rotacja tułowia w klęku jednonóż

-skłony T z leżenia do siadu 

-skłony T w siadzie 



  -skręty T w podporze przodem 

- skłony T w tył w leżeniu przodem 

 - mostek przodem z klęku obunóż

      - rotacja T w leżeniu tyłem

 - ukłon japooski po skosie 

- skłon T w siadzie płotkarskim 

- skręt T w leżeniu przodem 

- skłon w tył w podporze tyłem

- skręt T w podporze tyłem 

- skłony T w leżeniu bokiem 

- skłony T w leżeniu tyłem (po skosie) 

- podpór bokiem na przedramieniu (warianty) 

-  unoszenie wyprostowanej nogi z leżenia tyłem 

3.Zabawa biegowa  

Zawodniczki podzielone na dwa 6-cio osobowe zespoły, po 3 osoby z każdej strony siatki-naprzeciwko 

siebie. Każda drużyna posiada 2 piłki. Na sygnał  osoby z piłkami odbijają ją raz nad sobą i przebiegają 



na drugą stronę siatki, opadającą piłkę odbija następna w rzędzie zawodniczka i również przebiega 

pod siatką itd. Przegrywa zespół, któremu spadnie   jedna z piłek. 
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Częśd Główna 

Dwiczenia techniczne (INDYWIDUALNIE) 

 -odbicie piłki nad sobą z wykonaniem dodatkowego zadania (najlepiej ruchów naprzemiennych) 

- odbicie piłki z odczytywaniem liczby palców na jednej z dłoni (sumowanie na żądanie) 

-odbicie nad sobą, przewrócenie kostki do gry (powiększonej ) -  nogą. 

     1. Głośne odczytanie liczby oczek na kostce 

     2. Jeśli wypadnie liczba parzysta wykonujemy zadanie dodatkowe- klaśnięcie w dłonie z przodu i z 

tyłu   , jeśli wypadnie nieparzysta klaśnięcie tylko z tyłu. 

Dwiczenia techniczne w parach 

-plas prawą i lewą ręką na różne odległości 

- odbicia w parach- co drugie odbicie zawodniczka wykonuje zadanie dodatkowe( pad,leżenie, 

wyskok itp.) 

- co jakiś czas zawodniczka wykonuje pad, partnerka reaguje odbiciem nad sobą 

-zawodniczka stojąca przy siatce na palcach jednej ręki  wskazuje kierunek ruchu partnerki po 

odbiciu( Przód,tył,lewo,prawo) 

- zawodniczka „ z pola” odbija „na dwa”- zmienia- po pierwszym odbiciu -ustawienie ciała 

- zawodniczka przy siatce na palcach pokazuje sposób odbicia: 1- odbicie górne, 2- dolne, 3- wyskoku, 

pięśd- pad 

-zawodniczka „z pola” stoi w środku czworokąta z pachołków lub piłek lekarskich: po odbiciu dotyka 

jednego, dwóch i trzech znaczników 

-odbicia z dwiema piłkami: drugą piłka – podrzut, podrzut z boku, przełożenie piłki dookoła siebie, 

pod nogą-podrzut, podanie kozłem o podłogę, toczenie po podłodze, podanie nogą itp. 

-odbicia z trzema piłkami: druga i trzecia piłka- podrzut, zamiana piłek-podrzut, podanie kozłem o 

podłogę 

-plas, obrona- z dwiema piłkami: druga piłka- 1. Podrzut, 2. Podanie do partnerki- drugi plas 

3.Dorzucenie piłki do obrony 

-jw. zawodniczka przy siatce na zmianę-plasuje, dorzuca piłkę do obrony i łapie pierwszą obronioną 

piłkę 



 

 

Dwiczenia techniczne w trójkach  

- jedną piłką rzut, drugą odbicie – na sygnał zmiana kierunku 

-jw. rzut w tym samym kierunku  co odbicie 

-jw. rzut w przeciwną stronę 

-jw. rzut w dowolnym kierunku, odbid trzeba w przeciwną stronę 

- odbicia „ na dwa, na raz” równocześnie dwiema piłkami 

 

-rozegranie piłki w zespole trzyosobowym z dorzuceniem drugiej piłki 

 ze zmianą strefy obronnej 

 

 

 

 

-rozegranie piłki w zespole trzyosobowym- przed plasem zawodnik pokazuje 

  na palcach : 1-  plas po prostej, 2- plas po skosie 

1-  sugestia dogrania z powrotem 2- do drugiej osoby 

                             po obronie zawodniczka zmienia strefę obronną 

 

 Dwiczenia techniczne w zespołach czteroosobowych 

 

 

-równoczesne odbicia dwiema piłkami 

 

 

 

 

 

 

-równoczesne odbicia dwiema piłkami: osoby przy siatce odbijają nad 

głową, w odpowiednim momencie podają piłkę do zawodniczki z pola, 

która odbija ją do partnerki bez piłki (nie z powrotem) 
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Dwiczenia kompleksowe w zespołach wieloosobowych 

 

 

-odbicia piłki„po trójkącie”z przemieszczaniem, 

za odbiciem, jedynie po wystawie zmiana 

pozycji w przeciwnym kierunku 

 W celu utrudnienia dwiczenia nakazujemy 

zawodniczkom: 

 

- plas wystawionej piłki 

- blok pojedynczy na skrzydle po wystawie  

-blok podwójny na skrzydle po wystawie 

-wyjście do obrony w stosunku do kierunku wystawy: po prostej, po skosie 

-pad po obronie itp. 

                                          •T 

- trener dorzuca piłkę do jednego z 

dwuosobowych zespołów: jedna z zawodniczek 

przebija piłkę 

1. Na raz 

2. W drugim odbiciu 

3. Po rozegraniu piłki „na trzy"  

                            •T                                                     4.  Po rozegraniu piłki, plasem 

5. Po rozegraniu piłki, plasem w wyskoku 

 GRA UPROSZCZONA 
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Gra na dwa odbicia (lub trzy z czwartą osobą na boisku- wystawa, blok) – zawodniczka, która 

dotknęła piłki schodzi z boiska w jej miejsce wbiega nastepna z oczekujących za boiskiem. W grze 

stosowad można przebicie piłki na stojąco lub w wyskoku. Piłkę do gry wprowadza trener z boku 
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boiska (zwiększy to intensywnośd gry) lub zawodniczka zagrywką. W łatwiejszej wersji z boiska 

schodzi tylko zawodniczka przebijająca piłkę. 

 

 

CZĘŚD KOŃCOWA 

Uspokojenie i wyciszenie organizmu przy pomocy dwiczeo metodą Dennisona 

 PUNKTY POZYTYWNE- Lekko dotykamy palcami punktów położonych na wypukłościach 
czoła, między brwiami a linią włosów w połowie tej odległości. Zamykamy oczy i rozluźniamy napięcie 
ciała. 

POZYCJA COOKA- Opis dwiczenia pierwszej części: nogi krzyżujemy w kostkach, splatamy ręce i 
przykładamy je do mostka, język umieszczamy na podniebieniu, oczy zamknięte.  
Opis dwiczenia drugiej części: stopy ustawiamy równolegle do siebie, ręce stykają się palcami, język 
na podniebieniu, oczy zamknięte, jeśli chcemy się zrelaksowad.   

PATRZENIE NA ZNAK X- Spokojnie oddychamy. Rozluźniamy się patrzymy na znak X lub go 
sobie wyobrażamy.  

PUNKTY NA MYŚLENIE- Lewą rękę trzymamy na pępku, prawą masujemy punkty tuż pod 
obojczykiem, po lewej i prawej stronie mostka. Można też odchylid głowę i wodzid oczyma wzdłuż 
linii, gdzie sufit styka się ze ścianą 

 PUNKTY PRZESTRZENI- Trzymamy dwa palce- wskazujący i środkowy- nad górną wargą, 
drugą rękę kładziemy na kości ogonowej. Wzrok skierowany w górę lub wędruje od dołu do góry i 
zatrzymuje się w górze. 

-  

 

                                                                                           OPRACOWAŁ: 

       MAREK MIERZWIŃSKI 
 

         

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 


