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• Gr´ w pi∏k´ siatkowà postrzegaç nale˝y jako zbiór dwóch systemów:
– systemu zdobywania punktów po zagrywce przeciwnika,
– systemu zdobywania punktów po zagrywce w∏asnej.
• Podstawà metodyki nauczania gry jest jej szczegó∏owa charakterystyka zarówno zespo∏owa, jak i indywidualna.
• Charakterystyka gry powinna uwzgl´dniaç rozwiàzania taktyczne, dzia∏ania techniczne
oraz sprawnoÊç fizycznà niezb´dnà do wykonywania zadaƒ techniczno-taktycznych.
• Program szkolenia uwzgl´dnia nowe podejÊcie metodyczne – polega ono na przejÊciu od finalnego efektu,
jakim jest sama gra, przez çwiczenia globalne, nast´pnie syntetyczne do çwiczeƒ analitycznych.
• Program przedstawia syntetycznà wiedz´ dotyczàcà poszczególnych okresów rozwojowych.
• Program przedstawia charakterystyk´ gry w poszczególnych kategoriach rozgrywek
z uwzgl´dnieniem poziomu umiej´tnoÊci gry zespo∏u i zawodników.
• Program okreÊla zasady organizacji gry w danej kategorii wiekowej, stanowiàce metodyczne
podstawy nauczania poszczególnych elementów techniczno-taktycznych.
• Program charakteryzuje podstawowe umiej´tnoÊci techniczne i taktyczne, których opanowanie
jest celem na danym etapie szkolenia.
• Program pozwala na okreÊlenie najmocniejszych stron danego zawodnika
oraz stopniowe dochodzenie do specjalizacji.
• Program zawiera wskazówki do kszta∏towania sprawnoÊci fizycznej dostosowane
do wieku rozwojowego oraz za∏o˝eƒ treningowych i meczowych.
• Program zak∏ada, ˝e çwiczenie zawsze powinno byç cz´Êcià gry. JeÊli jest stosowane zamiast gry,
to jedynie dlatego, ˝e umo˝liwia znaczne zwi´kszenie liczby powtórzeƒ. Zakres çwiczeƒ
powinien zmieniaç si´ w funkcji „modelu” meczu danej kategorii rozgrywek.
• Program zak∏ada kszta∏towanie techniki na podstawie analizy gry przez çwiczenia analityczne
i syntetyczne oraz doskonalenie techniki poprzez çwiczenia globalne.
• Program zak∏ada rozwijanie umiej´tnoÊci taktycznych zespo∏u przez çwiczenia syntetyczne
we fragmentach gry oraz przez çwiczenia globalne.
• Program zawiera zespo∏owe i indywidualne za∏o˝enia do planowania szkolenia
w poszczególnych kategoriach wiekowych.
• Program okreÊla proporcje pracy analitycznej, syntetycznej i globalnej na poszczególnych etapach szkolenia.
• Program wskazuje na koniecznoÊç dokonywania oceny realizacji zadaƒ taktycznych przez zespó∏
na okreÊlonym etapie szkolenia jako podstaw´ do opanowania kolejnych umiej´tnoÊci techniczno-taktycznych
przez poszczególnych zawodników.
• Program okreÊla formy stosowania çwiczeƒ.
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METODYCZNA STRUKTURA NAUCZANIA GRY
SYSTEM
ZDOBYWANIA PUNKTÓW

SYSTEM GRY*:
SEKWENCJE GRY

ELEMENTY GRY

przyj´cie zagrywki

w ataku:
wystawienie-atak
przyj´cie-wystawienie
przyj´cie-wystawienie-atak

t

Po zagrywce przeciwnika

wystawienie
t

atak
łàczenie sekwencji
dzia∏aƒ ataku i obrony:
zagrywka
t

blok
t

Po zagrywce w∏asnej

obrona

wystawienie/rozegranie – atak>blok
wystawienie/rozegranie-atak>blok – obrona –
– wystawienie/rozegranie – kontratak
zagrywka>przyj´cie –
– wystawienie/rozegranie – atak>
>blok – obrona

t

wystawienie
t

atak

åWICZENIA

Globalne
Gra szkolna, uproszczona,
fragment gry 6x6
t

Syntetyczne
Fragment gry, ma∏e gry,
forma zadaniowa, Êcis∏a
t

Analityczne
Forma zadaniowa, Êcis∏a

W ataku po obronie:
blok – obrona
obrona – wystawienie
wystawienie – atak
blok – obrona – wystawienie
obrona – wystawienie – atak
blok – obrona – wystawienie – atak

* Dotyczà pierwszej akcji.
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