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Intelektualizacja nauczania działań w grze
sportowej
(na przykładzie gry w piłkę nożną)

Plan:
1. Wprowadzenie teoretyczne dotyczące istoty
procesów poznawczych w grze sportowej
2. Eksperyment jako argument wpływu procesów
myślowych na sprawność działania ruchowego.
3. Etapy wspomagania w intelektualizacji
nauczania działań technicznych i taktycznych
4. Nauczanie działań technicznych i taktycznych z
uwzględnieniem ćwiczeń intelektualizujących
5. Testy wiedzy o działaniach piłkarza w grze

• Gra w piłkę nożną – gra łatwa czy trudna ?

Uczyć grać czy Uczyć gry ???

Zróżnicowanie w realizacji zadań gry
Gra z piłką w działaniu rekreacyjnym
(Warunki realizacji )
 udział wszystkich chętnych
(egalitarność)
 wszechstronny rozwój
psychofizyczny
 sprawność psychofizyczna jako
cel (rozwój zdolności)
 środki oddziaływania uśrednione
(średni dobór dla grupy)
 upraszczanie gry







różnorodność działania
współzawodnictwo jako środek
rozwoju cech prospołecznych
cele autoteliczne (hedonizm,
zabawa)
selekcja naturalna (dobrowolna)
gra w zespole jako cel
uczestnictwa

sprzeczność

sprzeczność
sprzeczność
sprzeczność
sprzeczność
sprzeczność

sprzeczność
sprzeczność
sprzeczność
sprzeczność
sprzeczność



wzbudzanie pozytywnych emocji sprzeczność



trener-wychowawca o społecznej sprzeczność
wrażliwości

Gra z piłką jako dyscyplina sportu
(Warunki realizacji )
 udział wybranych uzdolnionych
(elitarność)
 specjalistyczny rozwój
psychofizyczny
 sprawność psychofizyczna jako
środek (rozwój dyspozycji)
 środki oddziaływania
zindywidualizowane
 zwiększanie stopnia trudności
gry
 specjalizacja działania
 współzawodnictwo jako cel
(wynik sportowy)
 cele heteroteliczne (nabywanie
biegłości działania w grze - wynik
 selekcja wymuszona
 gra w zespole jako środek
indywidualnego rozwoju
zawodowego
 monotonia powtórzeń
prowadzących do uzyskania
biegłości w działaniu
 trener-kierownik o wrażliwości
metodyka dyscypliny

• Celem nauczania gry sportowej jest nabywanie umiejętności, które
gwarantują sprawne działanie (wysoka jakość działania - działania
oparte na wysokim wskaźniku niezawodności)
• Niezawodność działania - to wysoki poziom jakości działania
N=S/A
Najwyższy poziom Niezawodnosci to wartość =1
Sprawne działanie wymaga umiejętności >>>
>>> Umiejętność – to gotowość do sensownego, i skutecznego
wykonania czynności w zmiennych sytuacjach działania – wykonanie
zgodnie z celem .
To możność dyspozycyjna i sytuacyjna, wymagająca nie tylko
wysokiego poziomu zdolności ale przede wszystkim kreatywności

Kreatywność w grze opiera się na działaniu gracza
• Działanie w grze – to świadome postrzeganie gry
• Świadome postrzeganie gry – to wymóg szkolenia gracza opartego na
intelektualizacji
•

Pod pojęciem Intelektualizacji nauczania działań w grze należy rozumieć
zastępowanie zachowania niekontrolowanego sportowca sterowaniem
intelektualnym czyli rozumnym - umysłowym. Chodzi tu więc o świadome
odbieranie bodźców czynności ruchowej, czyli tzw. percepcji ruchu

•

Intelektualizacja – to świadome uczestnictwo gracza w procesie szkolenia, to
stosowanie metod oddziaływujących na intelekt zawodnika
Etapy intelektualizacji:
1.

Uczenie się działań poprzez zrozumienie (wiedza w zorganizowanym
przekazie dla zrozumienia działań)

2.

Uczenie się działań poprzez spostrzeganie (wiedza z obserwacji gry)

3.

Uczenie się działań poprzez wyobrażenie (wiedza w „myślowym”
tworzeniu gry)

Intelektualizacja – to znaczący
paradygmat w procesie
skutecznego nauczania gry
sportowej

!!! O intelektualizacji dużo się mówi (ważna w
procesie uczenia) ale niestety w procesie szkolenia
jest w małym stopniu wykorzystywana !!!
• Dlaczego intelektualizacja jest ważna w procesie
uczenia się czynności ruchowej?
1. Czynności umysłowe warunkują mistrzostwo gracza
2. Procesy myślowe decydują o uczeniu się czynności
ruchowej (integracja sensoryczna)
3. Działania oparte na świadomej czynności są specyfiką
gry sportowej
4. Mentalne szkolenie stanowi podłoże współczesnego
szkolenia dzieci i młodzieży – wytyczne PZPN

1. Czynności umysłowe warunkują mistrzostwo gracza

Czynniki warunkujące mistrzostwo gracza (za:

2. Procesy myślowe decydują o uczeniu się czynności ruchowej (integracja sensoryczna)
>>>STARY MÓZG (jadra ruchowe) –>>> NOWY MÓZG (kora mózgowa)

Etapy
nauczania
I

Zadania etapów nauczania w
działaniu
Zrozumienie działania

II

Nauczanie działania

III

Utrwalanie zrozumianego i
nauczonego działania

IV

Doskonalenie, pogłębianie i
rozszerzanie możności
stosowania działania

Powstawanie nawyku
działania ruchowego
Powstaje „obraz myślowy”
działania
Opanowanie zasadniczej
budowy ruchów działania
_______________________
Automatyzacja nawyku w
określonych łatwych,
standardowych warunkach

Rozwijanie plastyczności
nawyku – umiejętność
działania

Stan procesów korowych i
układu nerwowego

Ślady w polach ruchowych
kory. ….PROMIENIOWANIE

Powstają engramy (zmiany
strukturalne w korze).
Powstanie trwałego
stereotypu dynamicznego
nawyku ruchowego
Udoskonalenie połączeń
nerwowych w systemie
struktury ośrodków ruchumysłowych). Wysoka
ruchliwość procesów
nerwowych. Większa
Aktywność Piramidalna

3. Działania oparte na świadomej czynności są specyfiką gry
sportowej
Efektywna gra sportowa jest działaniem, które opiera się na
świadomym wyborze celów i sposobie ich realizacji – gracz
decyduje o działaniu.
Na poznawczy aspekt gry sportowej wskazuje też sama jej definicja, która
mówi, że "Gra sportowa to sytuacja przeciwstawnych interesów, w której
uczestnicy świadomie lub podświadomie dokonują wyboru celów i sposobów
ich realizacji w zależności od posiadanej dyspozycyjnej i sytuacyjnej
możliwości działania. Głównym celem gry sportowej jest wykazanie czasowej
przewagi nad przeciwnikiem zgodnie z przyjętymi regułami.
Cel ten osiągany jest przez realizację celów pośrednich w ofensywie i
defensywie (Panfil 2006)".

4. Mentalne szkolenie stanowi podłoże współczesnego szkolenia
dzieci i młodzieży – wytyczne PZPN >>> (osobista satysfakcja – gdyż już
w latach 90-tych ten kierunek był przez „nasze środowisko” rozwijane ale niestety
krytykowany!!!)

Działanie a zachowanie – procesy decydujące o
skuteczności

Działania (indywidualne i grupowe) ze względu na rodzaj sytuacji w grze wykonywane są
zgodnie z celem gry, dla osiągnięcia którego gracz musi angażować się umysłowo,
ruchowo i fizycznie. Stąd też działanie gracza zdeterminowane jest przez sytuacyjną i
dyspozycyjną możność działania (ryc.1).
Dyspozycyjna możność działania - to potencjał gracza rozumiany jako możliwości.
Sytuacyjna możność działania – to możność działania w różnych okolicznościach –
wymagana jest umiejętność działania (świadome i sprawne działanie)

Ryc. 1. Elementy warunkujące działania gracza (za: Naglak 2010)

Działania w grze obfitują w liczne dynamiczne okoliczności, które Tomaszewski
(1979) określa mianem sytuacji, są to sytuacje proste lub złożone, pewne lub
ryzykowne (ryc.2), dla rozwiązania których gracz stale musi dokonywać percepcji jej
składowych i podejmować decyzje o wyborze sposobu działania.

Ryc.2. Rodzaje występujących sytuacji ze względu na niepewność wykonania
działania (za: Duda 2008.)

Złożony charakter sytuacyjnego działania gracza wymaga od niego nie tylko
czynności ruchowych, ale przede wszystkim myślenia, które ma charakter
reproduktywny, polegający na zastosowaniu uprzednio zdobytej wiedzy.
Skuteczność działania gracza zależy więc od działania wewnętrznego (zdolności
umysłowych) i zewnętrznego (celowego wykonania czynności ruchowych)– ryc.
3

Ryc. 3. Ujęcie procesu działania indywidualnego (wg: Naglak 2010)

Z powyższego wynika, że skuteczna gra piłkarza wymaga myślenia.
Myślenie w grze prowadzi do działań celowych, które oparte są na wiedzy
stanowiącej względnie trwały system informacji zakodowanych w strukturach
pamięci długotrwałej, za pomocą których poznawczo odwzorowujemy świat
(Ledzińska 2000).
W warunkach gry jest to wiedza specjalistyczna, stanowiąca zespół zasad o
sposobach działania i współdziałania graczy w ataku i obronie w wyróżnionych
sytuacjach. Pozyskana z osobistego doświadczenia zawodniczego, stanowiąca zapis
określonych kodów informacji w odpowiednich strukturach mózgu, może być
uznana za dyspozycję do działania, gdyż na ogół znacząco wpływa na
podejmowanie decyzji w konkretnych sytuacjach (Panfil 2006a).

Wiedza o działaniu (rozpoznanie okoliczności gry) decyduje o trafności i szybkość
podejmowania decyzji (szybki przepływ informacji) - ryc.4
Według Czajkowskiego (2004) działania i sytuacje mało znane i nieoczekiwane
zawierają dużo informacji i czas potrzebny do ich przetworzenia i podjęcia decyzji
jest długi. Oczekiwane bodźce zawierają mało informacji, a czas ich analizowania
jest znacznie krótszy.

Ryc. 4. Układ doświadczeń (wiedzy) i jego rola w podejmowaniu decyzji (za: Czajkowski 1996)
D – układ doświadczeń – wiedza, Dz – działania kształtowane pod wpływem informacji: 1informacja wzbogacona przez doświadczenie, 2- informacja przekształcona przez
doświadczenie

3- informacja wygaszona jako błędna lub niepotrzebna, 4- informacja,

"ożywiająca" nowe informacje, które są potrzebne w działaniu

*Przykład zawodnika doświadczonego i niedoświadczonego

Sprawność działania ruchowego oparta jest na wiedzy operatywnej, związanej z
pamięcią krótkotrwałą i długotrwałą (ryc.5) są to informacje pozyskane z
otoczenia zewnętrznego gracza oraz doświadczenia nabyte w wyniku
indywidualnego działania gracza (Tenenbaum 1996, Superlak 2003). Fakt ten
sprawia, że w układach pamięci kodowane są wzorce ruchu, a wiedza o
działaniu powoduje odtwarzanie i modernizowanie tych wzorców (Petryński
2006). WIEDZA OPERATYWNA > PAMIĘĆ > DECYZJA

Ryc. 5. Rodzaje informacji warunkujących podejmowanie decyzji podczas działania
ruchowego (za: Superlak 2003)

Z analizy fachowej literatury przedmiotu (Panfil 2000, 2006, Nagla 2001,2005, Superlak 2003,
Płaczek 2003 Duda 2004, 2008, Duda, Stuła2017) wynika, iż trenerzy w przygotowaniu ruchowym
w małym stopniu oddziałują na rozwój dyspozycji psychicznych i umysłowych (tab1,ryc. 6).
Tabela nr 1. Rodzaje metod stosowanych podczas nauczania techniki piłkarskiej (na podstawie badań wybranych szkoleniowców w Polsce - Duda,
Basiaga Pasternak 2007, Duda, Stuła 2017)
Rodzaje stosowanych metod
1
2
3
4
Metody tradycyjne
Metody nowatorskie (wspomaganie
oparte na analizie działań)

82%

T=66,3%
I=81,1%

J=62,5%
S=65,8%

L=58,2%
A=83,7%

18%

T=33,7%
I=18,9%

J=37,5%
S=34,2%

L=41,8%
A=16,3%

76%

80%
70%
60%
50%
40%
30%

24%

20%
10%

12%
3%

2%

2%

1
2
3
4
5
6
7

5%

0%
szkoleniowcy
Ryc6.. Wykorzystanie środków wspomagania wizualnego podczas nauczania techniki ruchu (na podstawie badań wybranych szkoleniowców w Polsce Duda, Basiaga Pasternak 2007)
1. Nauczanie problemowe w nauczaniu techniki
2. Zdjęcia obrazujące poszczególne fazy ruchowe danego elementu technicznego
3. Materiały filmowe obrazujące główny detal elementu technicznego
4. Materiały filmowe obrazujące element techniki przedstawiony w zwolnionym tempie
5. Materiały filmowe obrazujące element techniki przedstawiony w tempie normalnym
6. Wykorzystanie wspomagania w nauczaniu techniki ruchu
7. Nauczanie techniki ruchu bez wspomagania

O intelektualizacji dużo się mówi (ważna w procesie uczenia) ale niestety w procesie szkolenia
jest w małym stopniu wykorzystywana !!!

2. Eksperyment jako argument wpływu procesów
myślowych na sprawność działania ruchowego
Dostrzegając ważność wiedzy i istotę intelektualnego oddziaływania
na sprawność ruchową, posłużono się eksperymentem obejmującym
działanie gracza piłki nożnej, z wykorzystaniem instrukcji kreatywnej (
uświadamiającej działanie) opartej na myślowej analizie wykonywanej
czynności ruchowej.
Cel badań
•
Celem badania było wykazanie wpływu dydaktycznej instrukcji
kreatywnej na sprawność działania ruchowego graczy piłki nożnej.
Pytania badawcze:
• Czy proces intelektualnego szkolenia wpływa korzystnie na
sprawność działania ruchowego gracza.
Hipotezy badawcze:
• Świadomy udział gracza w czynności ruchowej zwiększa
skuteczność realizacji celu gry

Materiał i metody badań
W procesie badawczym w wykonywaniu działań ruchowych
zastosowano metodę twórczą z dydaktyczną instrukcją kreatywną
[Bergier 1996] opartą na świadomej analizie działania ruchowego.

Wybór działania uwzględniał realizację celu gry w ofensywie – zdobycie
bramki.
W badaniach zastosowano tzw. test działań kreatywnych, który
uwzględniał:
• działania pomocnicze (nie podlegające ocenie): przyjęcie piłki,
prowadzenie piłki slalomem.
• działanie główne (podlegające ocenie) tj. skuteczność uderzania piłki
do bramki w obecności bramkarza (zdobycie bramki).
Test ten był wykonywany w polu karnym boiska piłkarskiego (ryc. 7),
gdzie w wyznaczonym sektorze uczestniczący gracze wykonywali
działania.

Ryc. 7. Schemat testu kreatywnego zastosowanego w
badaniach

Ryc. 7”. Schemat testu kreatywnego zastosowanego w
badaniach dla piłkarzy ręcznych
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W celu określenia stopnia mentalizacji w działaniu gracza, badania
dokonywano w dwóch grupach Eksperymentalnej (E) i Kontrolnej (K) –
po 25 graczy w każdej, którzy ze względu na poziom zdolności
motorycznych, ruchowych i intelektualnych stanowili grupy jednorodne –
dobór zorganizowany. Badania dokonano wśród uczniów SMS-PN w
Krakowie, wiek badanych 16 lat.
Badania dokonano dwukrotnie: I badanie (w gr. E i K) polegało na
5–
ciokrotnym wykonaniu uderzenia w celu zdobycia bramki (bez instrukcji
kreatywnej). II badanie, które zostało powtórzone po 3 dniach oparte
było na wykonania identycznego zadania ruchowego, zmiana dotyczyła
udzielenia informacji bezzwrotnej graczom gr. E, po każdym
uderzeniu na bramkę.
Instrukcja ta opartą na zasadzie skutecznego działania dotyczyła: ocenę
sytuacji (ustawienie bramkarza, analiza jego ruchu), moment uderzenie
piłki (odległość od bramki, kąt uderzenie, siła uderzenia, technikę
uderzenia), w ten sposób uaktywniano sferę mentalną gracza w
działaniu.
Faktem wystąpienia mentalizacji - znaczenia sfery intelektualnej w
działaniu była wartość w zróżnicowaniu wyników uzyskanych w dwóch
grupach (E i K) w I i II badaniu.

Wyniki badań
Tab. 1. Wartość zróżnicowania w kreatywnym teście działań piłkarza w grupie
kontrolnej i eksperymentalnej
Istotność różnic: *p<0,05, **p<0,01

I badanie
Średnia arytmetyczna
Odchylenie standardowe

Grupa
Kontrolna

Grupa
eksperymentalna

2,0

1,96

0,87

0,89

Istotność różnic miedzy grupami

0,78

II badanie
Średnia arytmetyczna

2,16

2,52

Odchylenie standardowe

0,75

0,64

Istotność różnic miedzy grupami
Poziom istotności różnic między I
a II badaniem w danej grupie

2,11**
1,17

2,74**

• Wnioski:
1. Skuteczność działania ruchowego wymaga rozumienia zależności
przyczynowo-skutkowych.
2. Intelektualizacja procesu szkolenia zwiększa skuteczność
działania ruchowego graczy.
3. Ze względu na ekwifinalny charakter działania w zespołowych
grach sportowych, szukanie rezerw w sferze dyspozycji umysłowych
graczy może przyczynić się do zwiększenia efektywności szkolenia.

Należy pamiętać, ze rozwój dyspozycji umysłowych w procesie intelektualizacji
nauczania oznacza: wyższą jakość procesu antycypacji, wyższą jakość percepcji,
trafniejsze i szybsze decyzje oraz sprawniejsze wykonanie działania w grze(ryc.8).

Ryc. 8. Wpływ dyspozycji umysłowych na sprawność działania .

Intelektualizacja procesu nauczania działań w grze przyczynia się do
lepszego zrozumienia gry – celów gry

Ryc. 9. Model nauczania gry ze zrozumieniem

Główne cele realizowane w działaniach ofensywnych
(za: Panfil, Bacella 2006)

Główne cele realizowane w działaniach defensywnych
(za: Panfil, Bacella 2006)

• Intelektualizacja – to świadomy odbiór
informacji o działaniu (wytyczne i zasady w
efektywnym działaniu) – dyrektywy w
praktycznym działaniu

Zasady biomechaniczne przy wykonaniu działań ruchowych przez piłkarza
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Bieg w obecności przeciwnika musi odbywać się na ugiętych nogach.
Najszybszy start do piłki zapewnia sylwetka zawodnika pochylona pod kątem 45 stopni.
Przy szybkości poruszania się piłkarza istotną rolę odgrywa praca ramion.
Siła uderzenia piłki nogą zależy od usztywnienia stopy i dokładnego trafienia w konkretny jej
punkt.
Przy uderzeniu na bramkę myśl o „nakryciu piłki kolanem”
Przy dryblingu stosuj manewr biodrami.
Przy odbieraniu piłki wślizgiem wybierz taką technikę, aby noga atakująca przylegała do
podłoża (unikaj stosowania dźwigni pochyłej – wślizg klasyczny).
Przy wślizgu atakuj piłkę usztywnioną nogą.
Przy przyjęciu piłki pamiętaj o rozluźnieniu mięśni.
Tor lotu zależy zawsze od miejsca uderzenia piłki względem jej środka ciężkości.
Skuteczność i bezpieczeństwo przy uderzeniu piłki głową zależą nie tylko od usztywnienia mięśni
karku i szyi, lecz także od aktywnego działania w kierunku zbliżającej się piłki.
Ważnym czynnikiem przy zachowaniu równowagi jest wykorzystanie właściwego pola podstawy
zawodnika oraz wysokości położenia środka ciężkości.
Podstawowym warunkiem dobrej równowagi jest zasada że środek ciężkości ciała powinien
padać w obrębie pola podstawy.
Przy odbiorze piłki nogą pamiętaj o usztywnieniu jej stawów .
Wyskok przy walce o piłkę zależy nie tylko od siły odbicia z podłoża , równie ważna jest praca
rąk i tułowia.

Racjonalne postępowanie w działaniu defensywnym gracza (wiedza o działaniu):
•Studiuj zalety i słabe strony przeciwnika, zmuszaj go do działania mniej opanowanego.
•Porozumiewaj się stale z partnerami.
•Przewiduj ruch przeciwnika.
•Poruszaj się na ugiętych nogach, nie zaniedbuj pracy rąk.
•Bądź agresywny, walcz zanim twój podopieczny otrzyma piłkę (odbieraj piłkę poprzez wyprzedzenie).
•Jeśli nie możesz kontrolować przeciwnika wzrokiem, analizuj przemieszczającą się piłkę (środek
ciężkości gry).
•W każdej sytuacji musisz znać swoje miejsce na boisku
•Zagradzaj przeciwnikowi najkrótszą drogę do bramki.
•Musisz się orientować czy akcja toczy się na terenie umożliwiającym skuteczny strzał do bramki.
•Zmuszaj przeciwnika do uderzenia piłki z niewygodnych pozycji.
•Stosuj grę wślizgiem w ostateczności (ten element musi być wykonany w 100% skutecznością).
•Prowokuj przeciwnika do wykonania takiego ruchu, który ci odpowiada.
•Uważaj na zawodnika pozbywającego się piłki.
•Włóż specjalny wysiłek w przeciwdziałanie podaniom do zawodników kierujących grą (libero,
rozgrywający).
•Bądź gotów przyjść z pomocą partnerowi – za utratę bramki odpowiada najczęściej cała obrona
(drużyna).
•Asekuruj partnera w działaniach gry defensywnej.
•Staraj się znaleźć przyjemność w grze obronnej; bądź zacięty i wytrwały, nie rezygnuj nawet w
pozornie przegranych sytuacjach.
•Po przegranej akcji nie „rozpaczaj”, zrób wszystko, aby wygrać następną.

Racjonalne postępowanie w działaniu ofensywnym gracza (wiedza o działaniu):
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Studiuj zalety i słabe strony przeciwnika, byś mógł je wykorzystać. Pamiętaj, że przez cały mecz
prowadzić będziesz z przeciwnikiem pojedynek myśli, nie tylko rywalizację sprawnościowotechniczną.
Nie zdradzaj swoich rzeczywistych zamiarów.
Zmieniaj sposoby zwodzenia.
Studiuj grę partnerów, stosuj antycypację gry.
Do walki o pozycję pod bramką bądź gotów już wówczas, gdy partner przygotowuje się do
strzału.
Pamiętaj, że przeciwnik obserwuje również ciebie.
Przyjmując piłkę bądź gotów do wykonania następnego ruchu (wykonuj działania zawsze na
ugiętych nogach).
Wybieraj działania konkretne, miej wcześniej przygotowany tok postępowania.
Podanie jest zawsze szybsze od gracza.
Przed wykonaniem strzału na bramkę lub podania piłki do partnera w sytuacjach klarownych
stosuj zwodne uderzenie.
Asekuruj partnera w działaniach ofensywnych.
Jeżeli podczas prowadzenia piłki (w pobliżu bramki przeciwnika) udało ci się zgubić przeciwnika,
zdecyduj się na jak najszybsze uderzenie lub podanie piłki.
Będąc w strefie podbramkowej przeciwnika staraj się myśleć w pierwszej kolejności o wykonaniu
skutecznego strzału, a później myśl o skutecznym podaniu.
Pod bramką przeciwnika musisz wierzyć w powodzenie skutecznego uderzenia lub skuteczność
uderzenia odbitej piłki (dobitki).

Główne zasady taktyczne realizowane w działaniach
defensywnych
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ważność gry 1 x 1
Przemieszczanie się w kierunku piłki
Skracanie pola gry.
Konieczność wzajemnego informowania się
Wzrost znaczenia gry bramkarza
Trafność ustawienia się „libero
Konsekwencja krycia środkowych obrońców
Skuteczność walki o środek boiska.
Ważność gry obronnej pomocników i napastników „gra
wszystkimi siłami”

Główne zasady taktyczne realizowane w działaniach
ofensywnych
• Ważność gry 1x1
• Ważność współpracy grupowej w sytuacjach trudnych (gra
2x2, 3x3)
• Ważność współpracy grupowej w sytuacjach łatwych (2x1, 3x1,
4x2)
• Ważność gry skrzydłami
• Ważność gry bez piłki
• Ważność arytmii w prowadzeniu gry
• Konieczność prowadzenia szybkiej gry
• Ważność skutecznego podania
• Ważność skutecznego uderzenia piłki do bramki
• Drybling jako środek stwarzania przewagi liczebnej

Istotne metody wspomagania w procesie intelektualizacji
nauczania

patrz prezentacja METODY

Uwzględniając potrzebę przygotowania
intelektualnego gracza, zakłada się oddziaływanie
dydaktyczne w czterech płaszczyznach:
1. Przekazywanie wiedzy specjalistycznej - Etapy
wspomagające proces kreatywnego nauczania działań w
grze (działania ruchowe, taktyczne)
2. Kształtowanie wiedzy w ćwiczeniach intelektualizujacych w
praktycznym szkoleniu (kreatywność w działaniach ruchowych,
specjalne zdolności taktyczne)

3. Ocena wiedzy specjalistycznej o działaniu technicznym,
taktycznym
4. Wdrażanie – egzekwowanie wiedzy w sprawnym
działaniu gry – refleksyjność zawodnika (obiektywna obserwacja)
Przykłady rozwiązań – następny slajd >>>

>>1. Przekazywanie wiedzy - Etapy wspomagające proces
kreatywnego nauczania działań w grze (działania
ruchowe, taktyczne)

Przykłady rozwiązań >> ETAPY

2. Ćwiczenia intelektualizujące w praktycznym
szkoleniu (kreatywność w działaniach
technicznych, specjalne zdolności taktyczne)
Przykłady rozwiązań >>TECHNIKA, TAKTYKA

3. Ocena wiedzy specjalistycznej o
działaniu technicznym, taktycznym
Przykłady rozwiązań >> TESTY

4. Wdrażanie – egzekwowanie wiedzy
operatywnej w działaniach gry –
refleksyjność zawodnika (obiektywna
obserwacja i ocena w grze)
• >>> przykład arkusza obserwacji

Wsk. Nz = S/A, Wsk. Wyd.= A x Wsk.Nz

Znaczenie dyspozycji umysłowych dla
gry piłkarza
( na przykładzie badań z wykorzystaniem
intelektualizacji w szkoleniu)
>>> tabela – następny slajd >>>

Związki badanych dyspozycji ze sprawnością działania w grze
symulacyjnej (grupa eksperymentalna – uzyskanie wyższych
parametrów w rocznym eksperymencie) – wg. Dudy 2017
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!!!W procesie nauczania gry
sportowej nie należy uczyć grać
lecz należy uczyć gry (realizacja celów gry)
• Uczyć grać – to akcenty aktywności ruchowej gracza z przewagą zachowania
(brak świadomości w realizacji celów gry – przypadkowe działania w realizacji
celów gry) –

rozwijamy zdolności do gry

• Uczyć gry – to akcenty aktywności ruchowej gracza z przewagą działania
(rozumienie gry, gra oparta na realizacji celów gry – planowe działania w
realizacji celów gry) –

rozwijamy dyspozycje do
sprawnego działania w grze

Wymogi w intelektualizacji nauczania
1. Przekonanie do „potęgi” umysłu (to co robimy w
sposób świadomy jest efektywniejsze)
2. Zrozumienie działania (efektywne przekazywanie
wiedzy – „wspomaganie” w przekazywaniu wiedzy

3. Świadomość realizacji celu (umiejętność wykorzystania
wiedzy w działaniu - w realizacji celu – WIEM CO
ROBIĘ, WIEM JAK TO ZROBIĆ)
4. Stosowanie ćwiczeń intelektualizujacych rozwijających
kreatywność (wspomaganie intelektualne, metody
problemowe, zadaniowe)

