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W PIŁKĘ NOŻNĄ GRA SIĘ GŁOWĄ! 
NOGI SĄ TYLKO DO WYKONYWANIA PODJĘTYCH DECYZJI 

• Nauczanie techniki do 

kształtowanie nawyków ruchowych 

• Kreatywność to umiejętność 

wykorzystania różnych nawyków 

ruchowych w zależności od sytuacji. 

• Kreatywność to zdolność do 

tworzenia czegoś uważanego 

powszechnie za inne  

Miłosz Stępiński & Krzysztof Paluszek 
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Piłka uliczna UMARŁA  
– otoczenie tworzenie piłkarzy kreatywnych! 

Miłosz Stępiński & Krzysztof Paluszek 
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Z życia …młodego polskiego piłkarza 

Miłosz Stępiński & Krzysztof Paluszek 
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Piłkarz przyszłości – kto to? 

1.Wysoki poziom specyficznej kondycji 

2.Silna psychika (odporność na stres i chęć zwyciężania) 

3.Technika pod presją (czasu, przeciwnika, przestrzeni) 

4.Kreatywność 
Każda era w piłce nożnej ma swoje tendencje szkoleniowe i trendy.  
Lata 50 - 60 – charakteryzowały się doskonałą techniką. 
Lata 70 – 80 – charakteryzowały znakomitym przygotowaniem fizycznym zawodników. 
Lata 90 – 00 największy nacisk kładziony jest na indywidualną, grupową i zespołową taktykę.  
Czym powinien charakteryzować się współczesny piłkarz?  
Mówi się, że dzisiejszy gracz powinien doskonały technicznie, bardzo dobrze przygotowany 
fizycznie, z dużą wiedzą taktyczną, a także przygotowany mentalnie i kreatywny.  
Główne zadanie trenerów - przygotowanie piłkarza do sytuacji meczowych, które odbywają 
się pod presją czasu i przeciwnika. 

 
Miłosz Stępiński & Krzysztof Paluszek 
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Kreatywność w piłce nożnej – jak ją widzimy? 

GENIALNE PODANIA!  
Krzysztof Janus KGHM Zagłębie Lubin 

Miłosz Stępiński & Krzysztof Paluszek 
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Kreatywność w piłce nożnej – jak ją widzimy? 

Gra 1x1!  
Krzysztof Janus KGHM Zagłębie Lubin 

Miłosz Stępiński & Krzysztof Paluszek 
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Czy obrońca może być kreatywny? 

Miłosz Stępiński & Krzysztof Paluszek 
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Kreatywność częścią składową 

Inteligencji piłkarskiej 

Koncepcje H. Weina 

Miłosz Stępiński & Krzysztof Paluszek 
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H. Wein – „trener trenerów” 

Miłosz Stępiński & Krzysztof Paluszek 
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Koncepcja H. Weina 

• 10.000 trenerów 
• 55 krajów 
• „rozwijanie każdego, do jego 

max potencjału kreatywności” 
• Wskazówki zamiast instrukcji 
• Pytania i samo odkrywanie 
• Rozwój vs wygrywanie za 

wszelką cenę. 
 

Miłosz Stępiński & Krzysztof Paluszek 
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Wybrane zasady gier Weina 

• Małe gry to: więcej kontaktów z piłką, podań i bramek – mniej 
sędziego, trudnych zasad 

• 4 bramki to więcej decyzji – gra najpierw głową a potem nogą. 
• Zasada: percepcja – decyzja – wykonanie 
• Duża różnorodność gier (ponad 50) doskonali różne aspekty tech-

taktyczne  
• Zintegrowane nauczanie – technika, taktyka, kondycja i psychika 

razem 
 

Miłosz Stępiński & Krzysztof Paluszek 
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Funinho 

• Mini piłka nożna 
• Fun (zabawa) i nino 

(dziecko) 
• Boisko 32x25 m 
• 4 bramki 
• Gra 3x3 
• 3 strefy (środkowa i 2 

bramkowe) 
• Bramki tylko ze stref 

bramkowych 
• Zalety: 
- Przejrzysta gra; 
- Łatwa organizacja; 
- Duża dynamika; 
- Łatwa do prowadzenia. 

Miłosz Stępiński & Krzysztof Paluszek 
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Kreatywność zdaniem naukowców 

•MŚ w RPA – 157 bramek było analizowanych 

•Eksperci analizowali przebieg akcji przed bramką. 

•47 % (ćwierćfinaliści - 70 %) bramek wymagało co 
najmniej 1 kreatywnego podania ! 

Miłosz Stępiński & Krzysztof Paluszek 



Kreatywność zdaniem naukowców 

• Kreatywność rozwija się tylko w kreatywnych warunkach (bezpiecznych, 
bezstresowych, motywujących do eksperymentowania) 

• Kreatywność u zawodników gier drużynowych rozwija się lepiej, jeżeli 
wcześniej korzystali ze zróżnicowanych doświadczeń, przez wiele lat (różnych 
dyscyplin sportu) 

• Schematy, ich rozpoznawanie przez zawodników, występujące w ataku i 
obronie w różnych dyscyplinach sportu bardzo dobrze się przenoszą na piłkę 
nożną. 

• Gra na różnych pozycjach sprzyja rozwojowi kreatywności. 

• Im większe doświadczenie zawodnika tym łatwiej radzi sobie z niespodziewaną 
sytuacją; 

• Małe, proste gry i ograniczone instrukcje trenera sprzyjają rozwojowi 
kreatywności; 

• Nadmiar instrukcji, złożone taktyczni gry oraz instrukcje dotyczące 
konkretnego działania, a także nadmiar schematów w treningu zabijają 
kreatywność.  

 

 
Miłosz Stępiński & Krzysztof Paluszek 



Kreatywność zdaniem trenerów 
 i zawodników 

Miłosz Stępiński & Krzysztof Paluszek 



Kreatywność zdaniem trenerów 
 i zawodników 

Źródło: 
 
M. Paszkowski (2015)  
Kreatywność w piłce nożnej.  
Asystent Trenera, nr 7 

Miłosz Stępiński & Krzysztof Paluszek 



Jak kształtować kreatywnych graczy? 

Miłosz Stępiński & Krzysztof Paluszek 



„Powiedz mi mniej a zobaczę 

więcej” – coaching kreatywnego 

gracza 

Badania udowodniły, że zawodnik widzi mniej, 
Jeżeli wcześniej otrzymał instrukcje od trenera 

Instrukcje „z boku” ograniczają 
podejmowanie samodzielnych 
decyzji 

Miłosz Stępiński & Krzysztof Paluszek 



Uwaga ! 

• Zawodnik kreatywny wie co zrobi z piłką ZANIM ja dostanie lub gdy ją JUŻ MA – 
to jasne… 

• … ale kreatywny zawodnik musi również wiedzieć co zrobi PO podaniu / 
dryblingu, SZCZEGÓLNIE GDY PIŁKĘ STRACI !!! 

• Ponad 60 % (u dzieci 80%) kreatywnych działań kończy się porażką (stratą 
piłki), dlatego zawodników trzeba uczyć zachowań w obronie (kontrapressing/ 
odpadanie do bloku za asekurującego.  

Szacunek dla zawodników, którzy popełniają błędy, będzie rosnąć, jeżeli po 
stracie piłki od razu będą starali się ją odzyskać. 

R. Grootscholten 
  

 

Miłosz Stępiński & Krzysztof Paluszek 



SL Benfica Lizbona – profil zawodnika  

Komponenty: 

Fizyczne: 

- szybkość,  

- koordynacja ruchowa 

Techniczne:  

- umiejętności z piłką 

Charakter  

Osobowość 

 

Psychologiczne: 

- Kreatywność =  

= nieprzewidywalność 

- Postrzeganie 

- Podejmowanie decyzji 

Miłosz Stępiński & Krzysztof Paluszek 



SL Benfica Lizbona – koncepcja przygotowania 
uzdolnionych graczy zmiana mikrocyklu treningowego 

dla dzieci i młodzieży np. U - 11  

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Nie-
dziela 

Cz. Wstępna 25’: 
Piłka uliczna: nauczanie 
umiejętności gry z piłką – 
kreatywność + szybkość + 
strzał + 1x1 na małych 
polach 

Cz. Wstępna 40’: 
Piłka uliczna: nauczanie 
umiejętności gry z piłką – 
kreatywność + szybkość + 
strzał + 1x1 na małych 
polach 

Cz. Wstępna 25’: 
Piłka uliczna: nauczanie 
umiejętności gry z piłką – 
kreatywność + szybkość + 
strzał + 1x1 na małych polach 

Cz. Główna 80’: 
- Utrzymanie piłki – 20’ 
- Nauczanie zasad 

techniczno–taktycznych 
w grze (coaching) 

- Atakowanie i bronienie 
indywidualne i grupowe 
– 30’ 

- Model gry 7x7 – 30’ 

Cz. Główna 65’: 
- Utrzymanie piłki – 20’ 
- Nauczanie zasad 

techniczno–taktycznych 
w grze (coaching) 

- Atakowanie i bronienie 
indywidualne i grupowe 
– 20’ 

- Model gry 7x7 – 25’ 

 
WOLNE 
- zadania 
domowe 

Cz. Główna 83’: 
- Model gry 7x7 –24’ 
- Nauczanie zasad 

techniczno–taktycznych w 
grze (coaching) 

- Atakowanie i bronienie 
indywidualne i grupowe – 
12’ 

- Utrzymanie piłki – 12’ 
- Gra 7x7 – 35’ 

 
WOLNE 
- zadania 
domowe 

MECZ  
WOLNE 
- zadania 
domowe 

Cz. Końcowa 15’: 
- Ćwiczenia 

wzmacniające i 
stretching 

Cz. Końcowa 15’: 
- Ćwiczenia 

wzmacniające i 
stretching 

Cz. Końcowa 15’: 
- Ćwiczenia wzmacniające i 

stretching 

120 min. 120 min. 120 min. 

Miłosz Stępiński & Krzysztof Paluszek 



Kształcenie kreatywnego gracza 

w Holandii np. Vitesse Arnhem 

Miłosz Stępiński & Krzysztof Paluszek 



Kształcenie kreatywnego gracza w 

Holandii 

From dependency to independency 

Z zależności do niezależności – maksymalne 

uproszczenie przepisów 

Stawiaj zawodników „nieświadomie” w sytuacjach 

nauczania – gra 1x1 i 2x2 

PROACTIV – zawodnik, który jest aktywny i „szuka” gry, wychodzi na 

pozycje (gra bez piłki), który głośno domaga się podania do niego piłki 

– maksymalne uproszczenie przepisów 

Wprowadzanie  zmian w przepisach gry zachęcających do np. 

tworzenia sytuacji bramkowych i strzelania bramek np. po każdej 

udanej akcji rozpoczynanie kolejnej akcji ze swojej polowy 

Miłosz Stępiński & Krzysztof Paluszek 



Kształcenie kreatywnego gracza 

w Polsce np. Akademii 

Piłkarskiej KGHM Zagłębie Lubin 

FILM 

Miłosz Stępiński & Krzysztof Paluszek 



 

Akademia Piłkarska KGHM Zagłębie 

Cel pracy Akademii - Zagłębie Lubin – Ekstraklasa 
(trener P. Stokowiec) 

Aktualnie koniec roku 2015: 

- 16 zawodników Akademii w I zespole (27 
zawodników) 

- 14 zawodników – debiut w Ekstraklasie 

- 4 aktualnych juniorów w kadrze I zespołu po 
debiucie w Ekstraklasie 

- 9 zawodników powołanych w roku 2015 do 
młodzieżowych reprezentacji Polski (U21, U20, 
U19, U18) 

Miłosz Stępiński & Krzysztof Paluszek 



 

Akademia Piłkarska KGHM Zagłębie 
ROK 2015  

Zagłębie Lubin U21 (rocz. 1997) 

Zagłębie Lubin U19 (rocz. 1998)  

Zagłębie Lubin U17 (rocz. 1999) 

Zagłębie Lubin U16 (rocz. 2000) 

Zagłębie Lubin U15 (rocz. 2001) 

Zagłębie Lubin U14 (rocz. 2002) 

Zagłębie Lubin U13 (rocz. 2003) 

Zagłębie Lubin U12 (rocz. 2004) 

Zagłębie Lubin U11 (rocz. 2005) 

Zagłębie Lubin U10 (rocz. 2006) 

Zagłębie Lubin U 9 (rocz. 2007) 

Zagłębie Lubin U 8 (rocz. 2008) 

ZESPOŁY AKADEMII: 

21 grup szkoleniowych (13 grup 2012) 

12 grup szkolenia PRO (grupy A) 

5 grup szkolenia naborowego (grupy B) 

4 grupy dziewcząt (1 grupa 2012) 

 

TRENERZY AKADEMII: 

26 trenerów   (17 trenerów -2012) 

4 fizjoterapeutów  (1 fizjoterapeuta - 2012) 

1 trener przygotowania motorycznego (0-2012) 

1 trener analityk  (0 - 2012) 

 

 

 Miłosz Stępiński & Krzysztof Paluszek 



 

Akademia Piłkarska KGHM Zagłębie  

ROK 2012 – TAK BYŁO! 

Miłosz Stępiński & Krzysztof Paluszek 



 

Akademia Piłkarska KGHM Zagłębie  

ROK 2015 – TAK JEST!   

8  BOISK (2 SZTUCZNE)  - 3 BOISKA - 2012  

5 BOISK OŚWIETLONYCH 

 

Miłosz Stępiński & Krzysztof Paluszek 



 

Akademia Piłkarska KGHM Zagłębie  

ROK 2015: 

9 szatni - 5 szatni – 2012 

1 szatnia, pomieszczenie komputerowe dla 
trenerów 

Miłosz Stępiński & Krzysztof Paluszek 



 

Akademia Piłkarska KGHM Zagłębie ROK 
2015: 

 

7 pomieszczeń do fizjoterapii (w tym 
gabinet lekarski, salki do ćwiczeń, masażu, 
itp..) 

Miłosz Stępiński & Krzysztof Paluszek 



 

Strona internetowa: 

www.zaglebie.com 

Miłosz Stępiński & Krzysztof Paluszek 



Kształcenie kreatywnego gracza w Polsce np. 

Akademii Piłkarskiej KGHM Zagłębie Lubin – 

trening techniki fundamentalnej – trenerzy 

przygotowania indywidualnego:  

1. S. Kwiatkowski  

2. E. Nowakowski 

3. E. Dobi 

 

np. film  

Miłosz Stępiński & Krzysztof Paluszek 

ĆWICZENIA TECHNIKI - AP KGHM ZAGŁĘBIE_od 16min.mp4


Trening indywidualny  
= Trening kreatywności   

w kategorii Orlików (Junior E) w AMO 

Miłosz Stępiński & Krzysztof Paluszek 



Trening indywidualny w kategorii 
Orlików (Junior E) AMO - zasady metodyczno - 

organizacyjne treningu indywidualnego  

GŁÓWNE ZADANIA (PRIORYTETY) TRENINGOWE W TRENINGU INDYWIDUALNYM – 
DZIAŁANIA INDYWIDUALNE:  
- słabsza noga (stosunek pracy nogi słabszej nad silniejszą to 70%/30%) 
- drybling - gra 1x1 
- bardzo szybkie prowadzenia piłki, zwody  
- doskonalenie różnych form strzałów (wykorzystanie 2 dużych i małych bramek) 
 

Miłosz Stępiński & Krzysztof Paluszek 



Trening indywidualny w kategorii 
Orlików (Junior E) AMO – struktura treningu 

Struktura treningu indywidualnego 

1. część wstępna 15 min. 

2. część główna - trening 
indywidualny 50 min. 

3. część główna - gry 20 
min. 

4. część końcowa 5 min. 

Miłosz Stępiński & Krzysztof Paluszek 



Trening indywidualny w kategorii Orlików 
AMO – wyraźne oznakowanie sektora boiska do poszczególnej stacji i 

przyporządkowanie 1 trenera, przygotowanie sprzętu pomocniczego do 
kolejnych ćwiczeń. 

Miłosz Stępiński & Krzysztof Paluszek 



Trening indywidualny w kategorii Orlików 
AMO (Junior E) – przykład 

Miłosz Stępiński & Krzysztof Paluszek 



Trening indywidualny w kategorii Orlików 
(Junior E) AMO – zasady organizacji ćwiczeń 

1. 4 stacje – 4 trenerów na 3 lub 4 zawodników – koordynator kontrola czasu pracy. 
2. Dobór ćwiczeń na stacjach – koordynator. 
3. Część główna – trening indywidualny – ok. 50 min. – wielokrotność powtórzeń – 

duża liczba piłek.  
4. 1 obwód złożony z 4 stacji. 
5. Czas pracy na stacji – ok. 12 min z przerwą i przejściem do następnej stacji. 
6. 1 stacja – 2 ćwiczenia z tematu głównego. 
7. Intensywność pracy (szybkość wykonania i liczba powtórzeń) – w zależności od 

ćwiczenia określa trener. 
8. Słabsza noga (stosunek pracy nogi słabszej nad silniejszą to 70%/30%) 
9.  Coaching – podstawa pracy trenera – zwracamy uwagę na właściwe techniczne 

wykonanie ćwiczenia. 

Miłosz Stępiński & Krzysztof Paluszek 



Kształcenie kreatywnego gracza w Polsce np. 

treningu stacyjnego w Akademii Młodych Orłów  

w Rzeszowie 

np. film 2 

Miłosz Stępiński & Krzysztof Paluszek 

1x1_stacyjny_AMO_Rzeszów_orliki.mp4


Kształcenie 

kreatywnego gracza w 

Brazylii 

Miłosz Stępiński & Krzysztof Paluszek 



Analityczne i globalne podejście do nauki  
techniki piłkarskiej 

Analityczne 

• Koncentracja wyłącznie 
na technice 

• Dominująca forma ścisła 

• Dążenie do perfekcyjnego 
wykonania 

• Oderwanie od gry 

• Tworzenie mechanizacji 
wykonania 

• Brak warunków do 
podejmowania decyzji 

Globalne 

• Technika w połączeniu z 
taktyką i kondycja 
piłkarską 

• Rozwija improwizacje i 
kreatywność 

• Praca w sytuacjach 
meczowych 

• Podejmowanie decyzji 
pod presją 

 

Miłosz Stępiński & Krzysztof Paluszek 



Rozwiązanie – Trening obwodowy 

Kondycyjny 

• Koncentracja na 
elementach 
kondycyjnych 

Techniczny 

• Koncentracja na 
elementach 
technicznych 

GLOBALNY 

• Koncentracja na 
elementach 
tech., takt. i 
kond. razem w 
warunkach gry 

Miłosz Stępiński & Krzysztof Paluszek 



Globalny trening obwodowy 

Technika - atak vs 
obrona 

• 1x1 

• 1x2 

• 2x2 

• … 

Technika – małe 
gry 

• 3x3 

• 4x4 

• 5x5 

• … 

Technika – 
trening pozycyjny 

• Obrona 

• Pomoc 

• Atak 

Po rozgrzewce i przed grą właściwą. 

Miłosz Stępiński & Krzysztof Paluszek 



Globalny trening obwodowy 
- Przykłady (indywidualnie) -  

1. Żonglerka 
2. Podanie po trójkącie 
3. Gra 1x1 
4. Koordynacja i strzał głową 
5. Drybling i 1x1 
6. Skoczność i 1x1 na utrzymanie 

(15 sek.) 

Miłosz Stępiński & Krzysztof Paluszek 



Globalny trening obwodowy 
- Przykłady (w parach)-  

1. Koordynacja na drabinkach 
2. Podania w parach między 

pachołkami 
3. 2x2 na 2 bramki (30 sek.) 
4. Podania w parach w ruchu do 

przodu i do tyłu 
5. Kombinacja podań z manekinami 

zakończona strzałem (2x) 
6. 2x2+br na 3 bramki (30 sek.) 

 

Miłosz Stępiński & Krzysztof Paluszek 



Globalny trening obwodowy 
- Przykłady (w trójkach) -  

1. Żonglerka 
2. Podania w trójkach 
3. 2x1 na utrzymanie 
4. Zwinność w wyścigach rzędów. 
5. Slalom w wyścigach rzędów ze 

strzałem. 
6. 2x1+br. 

Miłosz Stępiński & Krzysztof Paluszek 



Globalny trening obwodowy 
- Przykłady (w trójkach) -  

1. Gra 3x3 z ćwiczeniami 
koordynacyjnymi na drabinkach 

2. Tenis piłkarski z przebiegnięciem 
3. Gra 3x3 na 4 bramki. 

 

Miłosz Stępiński & Krzysztof Paluszek 



Globalny trening obwodowy 
- Przykłady -  

1. Obrońcy reagują na rzucane piłki 
przez trenera 

2. Gra 5x5 pomocników 
3. Kombinacje 2 napastników 

zakończone strzałem 

Miłosz Stępiński & Krzysztof Paluszek 



Więcej w … 

Miłosz Stępiński & Krzysztof Paluszek 



Kształcenie kreatywnego 

gracza wg FA 

Motto 
Kreatywność się nie „zużywa”  

Miłosz Stępiński & Krzysztof Paluszek 



System „C” – Jeana Cote 

• Zadaniem trenera jest stworzenie 

warunków do rozwijania kreatywności: 

Przyjemna / wygodna atmosfera treningu 

Zaufanie na linii trener – zawodnik 

Pewność siebie – zawodnik 

Akceptacja na linii zawodnik - zawodnicy 

 
Miłosz Stępiński & Krzysztof Paluszek 



Kreatywny zawodnik – kto to? 

Miłosz Stępiński & Krzysztof Paluszek 



Typy kreatywnych zawodników 

Budowniczy 

• Świetnie czyta 
grę innych 

• Tworzy sytuacje 
dla innych 
ostatnim 
podaniem. 

• Typ 10 – 
rozgrywający 
wysoko np. Oezil 

Organizatorzy 

• Świetnie czyta 
grę innych 

• Pozwala im 
wykorzystać ich 
walory 

• Typ 
rozgrywającej 6 
– rozgrywający 
nisko np. Pirlo 

Indywidualiści 

• Klasyczny typ 
geniusza 

• Wszystko robi 
sam 

• Typ 7, 11 – 
dobry 1x1 np. 
Messi, Robben 

Miłosz Stępiński & Krzysztof Paluszek 



Założenia treningowe 
Gry TGfU (training games for understanding) i TGfC (training games for creativity)  

Wybierajmy gry które zachęcają (przepisami) do szukania różnych rozwiązań; 

Gry, w których rozwinie się każdy typ kreatywnego zawodnika (organizator, 

budowniczy i indywidualista) 

Dodajmy scenariusze inspirujące do szukania rozwiązań (wygrywasz 1-0, 10 min 

do końca – jak będziesz grał? itd.) Miłosz Stępiński & Krzysztof Paluszek 



Dziękuje za uwagę i życzę samych  
udanych meczów!! 

Miłosz Stępiński & Krzysztof Paluszek 
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