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BIOLOGICZNE UWARUNKOWANIA TRENINGU 
MOTORYCZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

dr Krzysztof Karpowicz 
AWF Poznań

PYTANIA:

▪Dlaczego trening motoryczny dzieci i młodzieży 
wymaga szczególnej uwagi ?

▪Jakimi przesłankami kierować się przy doborze 
środków treningowych ?

▪Co powinno decydować o strukturze treningu dzieci
i młodzieży ?



26.11.2020

2

ONTOGENEZA
ROZWÓJ OSOBNICZY 

ontos – byt

genesis – pochodzenie)

„Szereg kolejnych i nieodwracalnych procesów morfologicznych 
i fizjologicznych, jakie zachodzą od momentu zapłodnienia 
komórki jajowej do śmierci osobnika.” 

(Charzewski, 1999)

FAZA PROGRESYWNA ROZWOJU 
BIOLOGICZNEGO CZŁOWIEKA
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FAZA PROGRESYWNA ROZWOJU OSOBNICZEGO -
OKRESY:

▪Okres przedszkolny (4-7 lat)

▪Okres młodszy szkolny (7-12 lat)

▪Okres pokwitania (12-17 lat)

▪Okres młodzieńczy (17-21 lat)
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OKRES PRZEDSZKOLNY
( od 4. do 6.–7. roku życia) 

▪ Dzieci w tym okresie charakteryzuje ogromna potrzeba ruchu. Występująca nadruchliwość jest 
naturalnym stymulatorem rozwoju fizycznego, motorycznego i poznawczego. Mimo dużej 
potrzeby ruchu dziecko nie jest w stanie przystosować się do czynności człowieka dorosłego, nie 
wytrzymuje większych i dłużej trwających wysiłków. Przy zdolności samoregulacji wysiłku dziecko 
ma trudności w koncentracji na jednej czynności ruchowej, przejawia niechęć do wykonywania 
czynności monotonnych i podejmowania długotrwałych wysiłków. Posiada natomiast zdolność 
do równoczesnego przyswajania kilku umiejętności. Harmonia ruchu, płynność, poczucie rytmu 
oraz zwinność powodują, że dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach rytmiczno-tanecznych. W 
zakresie motoryki dużej obserwuje się znaczny postęp, opanowane podstawowe ruchy 
lokomocyjne i manualne sprawiają, że dziecko jest bardziej zaradne i samodzielne. W tym czasie 
doskonalone są podstawowe czynności ruchowe, dostosowywane do sytuacji i warunków, w 
jakich się odbywają, pojawiają się też nowe umiejętności. Występuje duża „rozrzutność 
ruchowa", jednak u 5-latków zaczyna pojawiać się płynność i harmonia ruchu, rozwija się 
poczucie równowagi. Szczególnie intensywny rozwój motoryczności ma miejsce między 4 a 6 
rokiem życia, a wiek około 6 lat nazywany jest w literaturze złotym okresem motoryczności.

OKRES MŁODSZY SZKOLNY
( od 6.-7. do 10.–12. roku życia) 

▪ Jest to okres szczególnie korzystny dla kształtowania umiejętności ruchowych. W rozwoju 

motorycznym wiek ten nazywany jest etapem dziecka doskonałego. Występuje duża dynamika 

rozwoju motorycznego i podatność na stymulację ruchową. Dziecko cechuje doskonałość ruchów 

lokomocyjnych, celowość i większa ekonomia ruchów. W dalszym ciągu występuje ogromna 

potrzeba ruchu, a w spontanicznej aktywności ruchowej dominują wysiłki o małej i 

umiarkowanej intensywności, istotnym elementem są skoki, biegi wspinanie się. Dziecko potrafi 

dobrze skoordynować ruchy rąk i nóg z pracą całego ciała, posiada dużo większe możliwości w 

zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
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OKRES POKWITANIA
(od 10.–12. do15. roku życia u dziewcząt;
od 12.–14. do 17. roku życia u chłopców)

▪ Motorykę nastolatków (okres skoku wzrostowego) cechuje 
przejściowy zanik harmonii i płynności ruchu, niepokój 
ruchowy, niezgrabność i obszerność ruchów, trudności w 
wykonaniu niektórych ćwiczeń. Nowym zjawiskiem jest 
ociężałość ruchowa i niechęć do ulubionych wcześniej zajęć 
ruchowych (lenistwo ruchowe u dziewcząt). Zmniejsza się 
zdolność do uczenia się nowych ruchów. Następstwem 
występujących w tym czasie zakłóceń procesów hamowania i 
pobudzenia są naprzemienne stany apatii i nadpobudliwości 
ruchowej. Zmiany te mogą mieć różne nasilenie, jednak u 
młodzieży aktywnej fizycznie, uprawiającej sport, mogą być 
niezauważalne.
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DZIEWCZĘTA

▪Wcześnie dojrzewające dziewczęta stoją przed 
trudnym zadaniem konfrontacji ze zmieniającym się 
obrazem własnego ciała.

▪Z badań wynika, iż dziewczęta te są niezadowolone z 
własnego wyglądu, ciała, wzrostu, wagi.
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CHŁOPCY

▪Odmienną sytuację obserwujemy u chłopców, którzy 
lepiej radzą sobie z wcześniejszym dojrzewaniem, 
które traktują jako wyzwanie. Postrzegani są wtedy 
jako bardziej „dorośli”, silni, wytrzymali. Czasami 
problemem staje się późniejsze dojrzewanie 
chłopców na tle grupy rówieśniczej.

OKRES MŁODZIEŃCZY
(od 15. do 18.–20. roku życia u dziewcząt,

od 17. do 22. roku życia u chłopców)

▪ W okresie tym motoryczność znamionuje cechy typowe dla 
osób dorosłych oraz wysoka ekonomię ruchów. U dziewcząt 
występuje koniec fazy progresywnej i stabilizacja rozwoju 
motorycznego, u chłopców trwa dalszy rozwój sprawności 
fizycznej. 
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OKRES DOROSŁOŚCI
obejmuje prawie trzy dekady życia (od 19. roku u 

dziewcząt, a od 20.–22. roku u chłopców, do 60. roku 
życia dla kobiet i mężczyzn) 

▪ Charakteryzuje się stabilizacją rozwoju motorycznego w obu 
grupach płci. Obserwuje się oszczędność ruchową, ekonomię i 
płynność ruchów oraz dymorfizm płciowy. 

▪ Po około 35. roku życia uwidaczniają się pierwsze oznaki 
obniżania poziomu motoryczności, wcześniej dotyczą 
zdolności szybkościowych i koordynacyjnych, później 
zdolności wytrzymałościowych i siłowych. 

MOTORYCZNOŚĆ CZŁOWIEKA
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MOTORYCZNOŚĆ

▪Motoryczność człowieka jest sumą możliwości 
ruchowych i przejawów działalności człowieka i 
wyróżnia w tym zakresie predyspozycje, zdolności i 
uzdolnienia jako wewnętrzne czynniki potrzebne do 
rozwoju czynności człowieka.

(Szopa, 2010)

▪ Sprawność motoryczna (motor fitness, motor capacity) to stopień 
uzewnętrznienia poziomu zdolności motorycznych i umiejętności 
ruchowych osobnika w konkretnych aktach ruchowych (Szopa i wsp. 2000).

▪ Sprawność fizyczna (physical fitness) to poziom zaradności i 
samodzielności motorycznej w różnych sytuacjach zewnętrznych. 
Sprawność fizyczna warunkuje umiejętność rozwiązywania przez człowieka 
zadań ruchowych lub zdolność do efektywnego i ekonomicznego 
wykonania pracy mięśniowej (Przewęda 1985).

▪ Sprawność fizyczna jest określana nie tylko jako funkcja aparatu ruchu, ale 
jako biologiczne działanie całego organizmu. Z jednej strony jest to duży 
zasób opanowanych ćwiczeń ruchowych, jednak bardziej istotny jest 
poziom wydolności wszystkich narządów i układów organizmu.
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Wyróżnia się trzy rodzaje czynników wpływających 
na rozwój ontogenetyczny:

▪ czynniki endogenne

(genetyczne) – determinanty rozwoju,

▪ czynniki endogenne

(paragenetyczne) – stymulatory rozwoju,

▪ czynniki egzogenne – modyfikatory rozwoju

TRENING MOTORYCZNY DZIECI I MŁODZIEŻY

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Czynniki_endogenne&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Czynniki_endogenne&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Czynniki_egzogenne&action=edit&redlink=1
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SZKOLENIE SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY JEST MOCNO POWIĄZANE Z UWARUNKOWANIAMI

ROZWOJU BIOLOGICZNEGO. MŁODY ORGANIZM MUSI RÓWNOCZEŚNIE SPROSTAĆ WYMOGOM

WYNIKAJĄCYM Z PROCESÓW ROZWOJU I DOJRZEWANIA ORAZ ADAPTACJI DO STOSOWANYCH

OBCIĄŻEŃ TRENINGOWYCH I STARTOWYCH. WIĄŻE SIĘ TO Z OKREŚLONYMI KONSEKWENCJAMI, 

TRZEBA BOWIEM PAMIĘTAĆ, ŻE PROCESY TOWARZYSZĄCE ROZWOJOWI OSOBNICZEMU I ROZWOJOWI

SPORTOWEMU SĄ BARDZO ENERGOCHŁONNE. W KRAŃCOWYCH PRZYPADKACH MOGĄ SOBIE

WZAJEMNIE PRZESZKADZAĆ. 

STWIERDZONO JEDNAKŻE, ŻE PRZY OBCIĄŻENIACH NIE PRZEKRACZAJĄCYCH ZDOLNOŚCI

ADAPTACYJNYCH ORGANIZMU TRENING JEST POZYTYWNYM STYMULATOREM FUNKCJI USTROJU.

ZALECENIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE DO TRENINGU 
DZIECI I MŁODZIEŻY:

Trening o charakterze siłowym w grupach dzieci będących przed okresem dojrzewania 
musi uwzględniać następujące postulaty:

▪ trening siły powinien być składową programu treningowego kształtującego zdolności 
ruchowe, a nie stanowić samodzielnej jednostki treningowej;

▪ powinny przeważać ćwiczenia dynamiczne o charakterze koncentrycznym;

▪ nie należy stosować prób z ciężarem maksymalnym;

▪ nie wolno stosować współzawodnictwa w treningu siły;

▪ zajęcia treningowe odbywają się 2-3 razy w tygodniu po ok. 20-30 min;

▪ ćwiczenia wykonywane są w 1-3 seriach po 6-15 powtórzeń;
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ZALECENIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE DO TRENINGU 
DZIECI I MŁODZIEŻY:

• wiek do 7 lat - należy zapoznać dzieci z techniką ćwiczeń bez lub z nieznacznym obciążeniem 
zewnętrznym. Stopniowo przechodzi się od ćwiczeń gimnastycznych do ćwiczeń z partnerem i niedużym 
obciążeniem, stosując niewielką objętość całkowitą;

• wiek 8-10 lat - stopniowo zwiększa się ilość ćwiczeń, zwracając uwagę na technikę wykonania ćwiczenia. 
Rośnie objętość i obciążanie w pojedynczym ćwiczeniu wraz z rozwojem poziomu siły;

• wiek 11 -13 lat - okres w którym ćwiczący powinien opanować technikę wszystkich ćwiczeń kształtujących 
siłę, dalszy wzrost obciążenia, wprowadza się ćwiczenia złożone bez obciążenia a następnie z 
obciążeniem niewielkim;

• wiek 14-15 lat - wprowadzone zostają złożone programy treningu siły, wprowadzone zostają specyficzne 
dla dyscypliny lub konkurencji sportowej rodzaje ćwiczeń, wzrost objętości;

• wiek od 16 lat - wprowadzenie programów treningowych charakterystycznych dla treningu sportowego 
realizowanego u dorosłych.

ZALECENIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE DO TRENINGU 
DZIECI I MŁODZIEŻY:

▪ Dzieci w porównaniu z dorosłymi posiadają obniżoną zdolność do podejmowania wysiłków o charakterze beztlenowym. 

▪ O wzrastającej z wiekiem adaptacji organizmu do wysiłku beztlenowego świadczą zmiany następujących parametrów, 
wyrażające reakcję organizmu na wysiłek beztlenowy:

• wzrost poziomu aktywności enzymów glikolitycznych (przede wszystkim fosfofruktokinazy, której aktywność u dzieci jest 
znacznie niższa niż u dorosłych);

• wzrost maksymalnego stężenia mleczanu we krwi (po wysiłkach maksymalnych i submaksymalnych poziom wzrasta wraz z 
wiekiem do okresu dojrzewania);

• wentylacyjny próg beztlenowy (oznaczony dla intensywności pracy wyrażonej %VO2max) jest wyższy u dzieci niż u 
dorosłych, co jest prawdopodobnie powodem mniejszej pojemności metabolizmu beztlenowego u dzieci;

• większa przed okresem dojrzewania szybkość spadku podczas restytucji VO2 oraz wielkość długu tlenowego;

• wyższy przed okresem dojrzewania poziom pH krwi po wysiłku maksymalnym.
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ZALECENIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE DO TRENINGU 
DZIECI I MŁODZIEŻY:

▪ Jednym z istotnych czynników ograniczających zdolność dzieci do podejmowania wysiłku beztlenowego 

jest niska zdolność do buforowania mleczanu.

▪ Chłopców cechują dwa okresy, w których następuje przyrost maksymalnej mocy beztlenowej - szybki 

wzrost obejmujący wiek 8-11 lat i wzrost nieznacznie wolniejszy od 11 roku życia. 

▪ U dziewcząt po okresie szybkiego wzrostu mocy beztlenowej między 8 a 10,5 rokiem życia, następuje 

okres stabilizacji, który pokrywa się z okresem dojrzewania (11-13,5 rok życia). Ponowny wzrost 

obserwowany jest w wieku 13-14 lat.

ZALECENIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE DO TRENINGU 
DZIECI I MŁODZIEŻY:

▪ Sprawność metabolizmu tlenowego przed okresem dojrzewania u dzieci 

jest wysoka. Okres dojrzewania wpływając na wzrost sprawności 

metabolizmu beztlenowego, przyczynia się do wzrastającej z wiekiem 

„specjalizacji metabolicznej".

▪ Dopiero po zakończeniu okresu dojrzewania ujawniają się całkowicie 

predyspozycje organizmu do wykonywania wysiłków o określonym 

profilu metabolicznym, tj. tlenowych lub beztlenowych.
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ZALECENIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE DO TRENINGU 
DZIECI I MŁODZIEŻY:

▪ Analizując fazę wypoczynku po wysiłku z komponentą pracy beztlenowej, 

można zaobserwować występowanie czynnika ograniczającego zdolność do 

pracy opartej na metabolizmie beztlenowym, jakim jest „spłata" długu 

tlenowego „zaciągniętego" podczas pracy z maksymalną intensywnością. 

▪ Dług tlenowy traktowany jest jako wskaźnik całkowitego wkładu 

metabolizmu beztlenowego w proces pozyskiwania energii podczas wysiłku 

o wysokiej intensywności.

ZALECENIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE DO TRENINGU 
DZIECI I MŁODZIEŻY:

▪ Sugeruje się, iż szybsza regeneracja po wysiłku beztlenowym obserwowana u chłopców 9-12-letnich w 

porównaniu z mężczyznami 19-22-letnimi może być spowodowana niższym poziomem mleczanu 

kumulowanego podczas wysiłku, a tym samym niższym poziomem kwasicy wewnątrzkomórkowej 

występującej u dzieci przed okresem dojrzewania płciowego. 

▪ Stężenie fosfokreatyny (CP) w spoczynku jest niższe u chłopców przed okresem dojrzewania. 

Charakteryzuje się natomiast zbliżoną lub nieznacznie mniejszą szybkością wyczerpania podczas wysiłku 

w porównaniu z obserwowaną u osób dorosłych. Także stężenie glikogenu mięśniowego jest niższe u 

chłopców przed okresem dojrzewania.
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ZALECENIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE DO TRENINGU 
DZIECI I MŁODZIEŻY:

▪ Biochemiczne różnice w charakterystyce wydolności beztlenowej chłopców przed 

oraz po zakończeniu dojrzewania płciowego są związane ze sprawnością 

mechanizmu glikolizy beztlenowej oraz systemu fosfagenowego.

▪ Wartości wskaźników biochemicznych w zestawieniu ze wskaźnikami 

ergometrycznymi i fizjologicznymi potwierdzają fakt, że dzieci przed okresem 

dojrzewania mają mniejsze predyspozycje do efektywnego i racjonalnego 

realizowania wysiłków beztlenowych. 

ZALECENIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE DO TRENINGU 
DZIECI I MŁODZIEŻY:

▪ W czasie rozwoju biologicznego, podstawowym czynnikiem warunkującym wzrost poziomu wydolności 

tlenowej jest stopień sprawności układów oddechowego i sercowo-naczyniowego. 

▪ Funkcje układu oddechowego rozwijają się z wiekiem. Zwiększa się pojemność płuc oraz wielkość 

wentylacji minutowej. Wzrost ten ulega zakończeniu po osiągnięciu pełnej dojrzałości i wtedy następuje 

obniżenie wartości obydwu parametrów.

▪ Innym czynnikiem warunkującym metabolizm tlenowy jest stopień rozwoju i sprawność układu krążenia. 

W trakcie rozwoju w organizmie dziecka, dochodzi do wielokierunkowych zmian. Maksymalna częstość 

skurczów serca, która u dzieci jest wyższa niż u dorosłych, z wiekiem ulega liniowemu obniżeniu. 
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ZALECENIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE DO TRENINGU 
DZIECI I MŁODZIEŻY:

▪ U chłopców przyspieszone zmiany w poziomie maksymalnej mocy tlenowej rozpoczynają się z 

początkiem okresu dojrzewania około 13 roku życia, aby swój szczyt osiągnąć po roku, to jest około 14 

roku życia. 

▪ Maksymalne pochłanianie tlenu wzrasta u dziewcząt do momentu pojawienia się pierwszego menarche, 

ulegając wówczas stabilizacji. Nie obserwuje się wówczas zmian wartości względnej VO2max. Parametr 

ten ulega obniżeniu już na dwa lata przed pierwszą menarche i tendencja ta, trwa jeszcze przez 3 lata od 

jej pojawienia się. 

▪ U dzieci w wieku 8-18 lat występuje ścisły związek między dynamiką VO2max a wiekiem szkieletowym 

(stopniem zaawansowania kostnienia). Grupę dziewcząt i chłopców o przyspieszonym dojrzewaniu, 

charakteryzują niższe wartości wskaźnika mocy tlenowej niż grupę o opóźnionym dojrzewaniu.

ZALECENIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE DO TRENINGU 
DZIECI I MŁODZIEŻY:

▪ Wielu szkoleniowców pracujących z dziećmi zastanawia się czy zwiększona aktywność ruchowa dziecka 

na tle grupy równolatków jest wynikiem wyższego poziomu sprawności systemów metabolicznych (np. 

VO2max) czy też może to właśnie zwiększona aktywność wpływa na większą wydolność dziecka? 

▪ Warto zastanowić się nad zakresem plastyczności poszczególnych systemów metabolicznych. Jak dalece 

może zostać wykorzystana cecha plastyczności przez systematyczny trening sportowy, prowadzony u 

dzieci? 

▪ Wzrost maksymalnego pochłaniania tlenu, następujący w wyniku oddziaływania środków treningowych, 

odbywa się poprzez podnoszenie sprawności całego łańcucha funkcji, służących dostarczaniu tlenu do 

komórki oraz metabolizmu wewnątrzkomórkowego.
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ZALECENIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE DO TRENINGU 
DZIECI I MŁODZIEŻY:

▪ Rosnąca w okresie dojrzewania masa ciała, posiada niekorzystny wpływ na wielkość względną 
maksymalnego pochłaniania tlenu. Trening motoryczny prowadzony w tym okresie podobnie jak w 
przypadku maksymalnej wentylacji ma natomiast pozytywny wpływ na charakterystykę dynamiki tych 
wskaźników. Staje się tym samym czynnikiem korygującym naturalne zmiany w charakterystyce 
wydolności tlenowej.

▪ Całkowity zakres zmienności VO2max u dzieci przed okresem dojrzewania jest o połowę mniejszy niż u 
osób dorosłych. Powyższa prawidłowość ma istotny wpływ na wielkość obciążeń treningowych i 
oczekiwania w zakresie efektu treningowego przed tym okresem. Oczekiwany wzrost wydolności 
tlenowej, mający być odpowiedzią na stosowane obciążenia treningowe, może nigdy nie nastąpić, jeżeli 
zakres plastyczności tego obszaru wydolności organizmu dziecka zostanie wyczerpany. 

▪ Z intensyfikacją obciążeń wytrzymałościowych należy cierpliwie poczekać do okresu dojrzewania. Duże 
obciążenia o charakterze wytrzymałościowym mogą zostać wprowadzone do treningu dopiero po 
zakończeniu okresu dojrzewania.
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CELE I ZADANIA TRENINGU
DZIECI I MŁODZIEŻY
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CELE I ZADANIA TRENINGU DZIECI I MŁODZIEŻY:

Rozwój najwyższych 
dyspozycji sportowych 

równolegle do 
wzrastających możliwości 
biologicznego potencjału 
ustroju osiągającego swą 

pełnię w wieku dojrzałym.

CELE I ZADANIA TRENINGU DZIECI I MŁODZIEŻY:

„Sport młodocianych jest funkcjonalną składową sportu 
wyczynowego.”

Dlaczego?

Ponieważ kształtowanie mistrzostwa to wieloletni proces, który 
zaczyna się w bardzo wczesnym okresie życia.
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CELE I ZADANIA TRENINGU DZIECI I MŁODZIEŻY:

• trening musi być dostosowany do prawidłowości charakterystycznych dla faz 

rozwoju młodego organizmu,

• konieczne jest uwzględnienie zjawisk rozwoju w aspekcie morfologicznym, 

motorycznym, psychologicznym, umysłowym i społecznym,

• bodźce treningowe muszą uzupełniać zjawiska rozwojowe i kształtować ustrój 

zgodnie z jego aktualnymi możliwościami,

• uzyskiwane wyniki sportowe należy podporządkować celom strategicznym i 

etapowym i stopniowemu osiąganiu mistrzostwa.

WNIOSKI
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WNIOSKI

▪ Realizacja procesu treningu 
motorycznego dzieci i młodzieży musi 
respektować prawidłowości rozwojowe. 
Wyznaczają one, równoprawnie z 
celami sportowymi, dobór treści, metod 
i kierunków oddziaływania. Problem 
polega na zbudowaniu takiego modelu 
treningu i współzawodnictwa, który 
dawałby bieżące korzyści w zakresie 
motorycznego przygotowania a 
jednocześnie optymalny efekt 
oddziaływania docelowego.

WNIOSKI

▪ Podejmowanie we wczesnym wieku 
nadmiernych ćwiczeń (specjalistycznych) 
nie znajduje żadnego uzasadnienia. 
Wprawdzie stosowanie takich bodźców 
prowadzi do szybkiego oswojenia się z 
nimi, ale wyczerpuje równocześnie 
przystosowawcze mechanizmy 
rozwijającego się organizmu, co jest 
powodem, iż niektórzy zdolni zawodnicy 
rozstają się ze sportem przedwcześnie ze 
względu na liczne urazy 
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WNIOSKI

Zasadniczym celem pracy z młodzieżą powinno być prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych i nauczanie 

podstaw techniki a nie trening charakteryzujący się maksymalnymi wysiłkami.

Zadania:

▪ Przestrzeganie na zajęciach zasady wszechstronności,

▪ Przewagi ćwiczeń technicznych (elementarnych i standardowych) nad podnoszeniem sprawności 

czynnościowej organizmu,

▪ Zaakcentowanie rozwoju koordynacji ruchowej, szybkości, zręczności i gibkości,

▪ Wolniejszego tempa wzrostu obciążeń treningowych,

▪ Interesującego prowadzenia zajęć (za pomocą głównie formy zabawowej).
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WNIOSKI

▪ W procesie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży powinno się wykorzystywać kombinację dwóch 

czynników:

— zainteresowań  (czy mu się chce - psychika),

— możliwości  (czy jest w stanie - biologia) 

▪ W praktyce sprawdza się zasada, że największe sukcesy w młodym wieku uzyskują dzieci wcześnie 

dojrzewające, w latach późniejszych dominują rówieśnicy rozwijający się normalnie (dłuższa kariera). 

▪ Należy zadać sobie pytanie: czy celem naszej działalności trenerskiej jest wychowanie dziesiątków 

„mistrzów” w kategoriach młodzików, czy jednego mistrza w wieku dorosłym? Każdy trener powinien 

sobie sam na to pytanie odpowiedzieć.


