


Ogromna dawka
skondensowanej wiedzy

praktycznej! 

JEŚLI CHCESZ WZBOGACIĆ SWÓJ
TRENERSKI WARSZTAT 

O SKUTECZNE METODY PRACY 
Z DZIEĆMI - NIE ZWLEKAJ !

DLA KOGO:
- trenerów i instruktorów piłki nożnej pracujący 
z dziećmi i młodzieżą;
- trenerów i instruktorów innych dyscyplin m.in.
lekkiej atletyki, piłki ręcznej, koszykówki;
- nauczycieli wychowania fizycznego;
- wszystkich instruktorów i trenerów na początku
swej kariery pracy z dziećmi i młodzieżą;
- rodziców młodych sportowców;
 

To w całości praktyczne szkolenie, 
bogate w sprawdzoną wiedzę i skuteczne
rozwiązania dotyczące szeroko pojętej
motoryki dla trenerów pracujących 

z młodymi zawodnikami w wieku 7-12 lat,
ale nie tylko, bowiem poruszymy także

tematy zahaczająceo kategorię skrzatów.



Nasze SZKOLENIE zostało stworzone 
z myślą o WZMOCNIENIU 
społeczności trenerskiej, 
która wyznaje zasadę 

BUDOWANIA 
w pierwszej kolejności 

SPRAWNEGO i ZDROWEGO 
młodego ciała 

oraz WYCHOWANIU DZIECKA 
przez sport, a w dalszej perspektywie

realizacja ambicji wynikowych!

PATRONAT:

Podczas SZKOLENIA będziemy kładli nacisk 
na aspekty techniczne wykonywania ćwiczeń! 

 
W szkoleniu będą również uczestniczyć nasi podopieczni 

w częściach pokazowych. 
 

W bloku praktycznym mogą wziąć udział także uczestnicy
szkolenia w myśl zasady, że 

„gdy sam przerobię materiał lepiej go zrozumiem 
i zaaplikuję moim podopiecznym.”



tematy szkolenia:

1. Jak kształtować motorykę młodego zawodnika – metody 

i środki.

2. Prowadzenie jednostki treningowej dla dzieci ukierunkowanej

na aspekt motoryczny.

3. Ćwiczenia sprawności ogólnej dla młodego zawodnika 

z podziałem na poszczególne fundamentalne zdolności

motoryczne – co, jak i kiedy, w jakich okresach sensytywnych

– programowanie.

4. Setki ćwiczeń i gotowych rozwiązań na różne jednostki

treningowe,rozgrzewki, selekcja ćwiczeń, progresje i regresje 

w zależności od poziomu grupy.

5. Opowieści ruchowe – złoty środek na zwiększenie

atrakcyjności i intensywności zajęć.

6. Technika poruszania się, koordynacja ruchowa oraz

mobilność młodych piłkarzy.

7. Szybszy piłkarz – lepszy piłkarz.

8. Jak prowadzić motorykę z małą grupą vs dużą grupą

zawodników.

bonusy:
1. Pomysły na realizację wstawek motorycznych 

podczas treningu piłkarskiego. 

2. Zestaw gier i zabaw rozgrzewających 

i integrujących drużynę.



prowadzący szkolenie

• Head Coach AMS - Akademii Młodego Sportowca – www.ams-sport.pl;

• Trener z 12 letnim stażem trenerskim specjalizuję się w periodyzacji treningu 

i szkoleniu w sportach szybkościowych i wytrzymałościowych głównie 

w odniesieniu do biegaczy oraz od kilku sezonów piłkarzy na różnym poziomie;

• Pasjonat treningu dzieci i młodzieży - zwłaszcza holistycznego i długofalowego

podejścia do szkolenia;

• Współpracuje z najlepszymi polskimi biegaczami, a od kilku lat dzieli się swoją

wiedzą i doświadczeniem także z amatorami;

• Wykorzystywane metody szkoleniowe bazujące na wieloletnim doświadczeniu

pozwalają na wypracowanie pozytywnych wzorców i wyników oraz na

maksymalne wykorzystanie potencjału zawodnika;

• Regularnie prowadzi zajęcia z dziećmi już od 3 do 13 rż. z akcentem na

wszechstronny rozwój sportowy i wsparcie mentalne;

• Trener Finalistki Mistrzostw Świata w lekkiej atletyce;

• Trener medalistki mistrzostw Europy w biegach przełajowych;

• Trener multimedalista mistrzostw Polski w lekkiej atletyce we wszystkich

kategoriach wiekowych o młodzika, przez juniora seniora i mastersa;

• Trener II klasy PZLA w Lekkiej Atletyce;

• Magister Wychowania Fizycznego (AWFiS Gdańsk);

• Menadżer Sportu – tytuł państwowy Ministerstwa Sportu; 

• Studia Podyplomowe z organizacji i zarządzania sportem;

• Trener multimedalista mistrzostw Polski w lekkiej atletyce we wszystkich

kategoriach wiekowych od młodzika, przez juniora seniora i mastersa;

• Aktualnie zajmuje się także szkoleniem dzieci i młodzieży z lekkiej atletyki;

• Współpraca w zakresie przygotowania motorycznego zawodników klubu APK

Jedynka Kartuzy;

• Na co dzień współpracuje z młodymi piłkarzami występującymi 

w renomowanych trójmiejskich klubach w wieku 7-15 lat;

Trener Karol Nowakowski



 
Cena przedsprzedaży: 290 zł  
 
 
Cena standardowa: 350 zł
 

Koszt szkolenia obejmuje:
• udział w szkoleniu;
• materiały szkoleniowe – dostęp do materiału video
ze szkolenia;
• mały poczęstunek w trakcie przerwy kawowej;

Szkolenie kończy się otrzymaniem certyfikatu.

- ważna do 17 czerwca (lub do wyczerpania miejsc).

REZERWACJA: 
WWW.AMS-SPORT.PL/SZKOLENIE1

KONTAKT:
AMS@AMS-SPORT.PL

510-555-033

jesteśmy na:


