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Nauczanie techniki poruszania w koszykówce  

Efektywne poruszanie w koszykówce wymaga mobilności, 
koordynacji, mocy oraz właściwego podejmowania decyzji w zależności 
od sytuacji na boisku. Poruszanie się na boisku ma charakter zmienny 
zarówno co do tempa jak i kierunku. W związku z tym formy ćwiczeń 
kształtujących efektywne poruszanie się w koszykówce powinny 
uwzględniać różnorodność kierunków (przód, bok, tył) oraz zmienność 
tempa (przyspieszenie, zatrzymanie, przejście z różnych form 
poruszania, przejście z poruszania się o różnej prędkości). 

Z łożoność czynników sk ładających się na poruszanie 
wielokierunkowe w koszykówce ilustruje poniższy schemat. Schemat 
ten dzieli czynniki wpływające na zwinność na 2 podstawowe grupy: 

• grupę czynników związanych z aspektami biomechanicznymi 
– na które składają się: technika poruszania i postawa, 
szybkość poruszania oraz ukierunkowane zdolności 
motoryczne (siła, moc, siła reaktywna), 

• grupę czynników związanych z podejmowaniem decyzji – na 
które składają się: analiza i rozpoznanie sytuacji na boisku 
oraz przewidywanie sytuacji na bazie doświadczeń i 
wyuczonych automatyzmów ruchowych. 

Podczas kompleksowego treningu zwinności powinniśmy adresować 
wszystkie z powyższych elementów, dobierając: 

• adekwatność środków i metod w zależności od potrzeby i 
umiejętności ćwiczącego, 

• stopień trudności i specyfiki – zależnej od celu ćwiczenia.  



  

W nauczaniu techniki poruszania wyróżnić można następujące obszary: 

• przygotowawczy 

• kształtujący 

• wspomagający 

• integrujący 

Poniżej opisane zostaną poszczególne obszary. 

Obszar przygotowawczy zawiera głównie ćwiczenia poprawiające 
mobilność i zakres ruchu oraz stabilność segmentów ciała. W zależności 
planowanego kształtowania kierunku poruszania w jednostce 
treningowej, jako przygotowanie można wykorzystać techniki 
rozciągania, automasażu (rolowania) czy ćwiczeń stabilizacji 
ukierunkowanych na specyfikę poruszania (przód, bok, tył). 

Obszar kształtujący zawiera następujące elementy: 

• nauczanie prawidłowej postawy 



• nauczanie przyjmowania postawy połączonej z pojedynczymi 
wzorcami ruchowymi np. pojedynczy krok do przodu, boku, tyłu, 

• przyjmowania postawy połączonej z kilkoma wzorcami ruchowymi 
np. kilka kroków w określonych kierunkach (do przodu, boku, 
tyłu) 

• utrwalanie koordynacji poruszania poprzez wprowadzanie 
intensywności do poruszania się w różnych kierunkach z 
wykorzystaniem oporu zewnętrznego (uprząż, guma oporowa, 
inne formy oporu: sanki, spadachron, akcesoria: mini-band, 
lateral resistor, opór partnera) 

Obszar wspomagający zawiera: 

• ćwiczenia siłowe w formach zbliżonych do techniki poruszania 
(przodem, bokiem tyłem) 

• ćwiczenia mocy i w formach i specyfice zbliżone do techniki 
poruszania (start, zatrzymanie) i zmiany kierunku (ćwiczenia 
plajometryczne),  

Obszar integrujący zawiera: 

• ćwiczenia związane z techniką poruszania zawierające elementy 
reaktywne – decyzyjność z prostym reagowaniem na bodźce 
wizualne, dźwiękowe  

• ćwiczenia związane z techniką poruszania zawierające elementy 
reaktywne – decyzyjność z elementami złożonego reagowania 
połączone z techniką koszykarską  

Poniżej przykłady ćwiczeń i progresji w poszczególnych obszarach 
nauczania techniki poruszania. 

Poniżej opisane zostaną poszczególne obszary. 



Obszar przygotowawczy zawiera głównie ćwiczenia poprawiające 
mobilność i zakres ruchu oraz stabilność segmentów ciała. W zależności 
planowanego kształtowania kierunku poruszania w jednostce 
treningowej, jako przygotowanie można wykorzystać techniki 
rozciągania, automasażu (rolowania) czy ćwiczeń stabilizacji 
ukierunkowanych na specyfikę poruszania (przód, bok, tył). 

Podczas kształtowania techniki poruszania pierwszym elementem od 
jakiego rozpoczynamy progresję ćwiczeń jest nauczanie postawy.  

Prawidłowa postawa charakteryzuje się następująco: 

• stopy ustawione na szerokość bioder, skierowane równolegle do 
przodu, obciążenie przesunięte na środ- i przodostopie, pięty 
nieznacznie oderwane od podłoża 

• kolana w zgięciu (60-90° - indywidualnie, zazwyczaj zawodnicy 
wyżsi uginają kolana w mniejszym stopniu), cała kończyna 
ustawiona w osi tzn. środek kolana pada na oś stopy (2-3 palec) 

• biodra w zgięciu, aktywnie obciążone  

• tułów prosty, stabilny  

• ramiona aktywne  

• głowa i wzrok skierowane do przodu 



Ponadto efektywną postawę charakteryzują: 

Poniżej propozycje ćwiczeń i progresji kształtujących prawidłową 
postawę: 

1. przyjęcie właściwej postawy i utrzymanie jej (5-15s)  

2. przyjęcie właściwej postawy z utrzymanie taśm mini-band na 
kolanach i kostkach (5-20s) 

• krótka praca stóp „stopy 
blisko podłoża” - tak aby 
mieć możliwość 
wykorzystania podłoża do 
odepchnięcia w pożądanym 
kierunku poruszania 

• efektywnym wzorcem 
napędzającym poruszanie 
zawodnika jest 
odepchnięcie stopy od 
podłoża a nie wykrok – 
odstawienie (odwiedzenie) 
nogi w kierunku ruchu 

• utrzymanie optymalnego 
ustawienia tułowia podczas 
przemieszczania się w 
różnych kierunkach  

• niezależna praca ramion  
 



3. przyjęcie właściwej postawy i odwodzenie/rotacja zewnętrzna 
kolan z taśmą mini-band nad kolanami 6-12 powtórzeń x 2-4 serii 

4. przyjęcie właściwej postawy z utrzymanie taśm mini-band na 
kolanach i kostkach z poruszaniem się w różnych kierunkach 
(przód, bok, tył) 6-12 pojedynczych kroków w każdym kierunku 

5. przyjęcie właściwej postawy z utrzymanie taśm mini-band na 
kolanach i kostkach z poruszaniem się w różnych kierunkach 
(przód, bok, tył) 4-6 podwójnych kroków w każdym kierunku 

6. przyjęcie właściwej postawy po różnych formach poruszania się 
(bieg, trucht, kozłowanie itd.) 

Dodatkowo postawę możemy kształtować w innych formach, np. 
ćwicząc przy ścianie lub w klęku podpartym: 

1. przyjęcie właściwej postawy podpierając się przy ścianie/
drabinkach – naciskając na drabinki – akcent kształtowanie 
stabilności tułowia 10-20s – utrzymanie pozycji i kolejno 8-10 
powtórzeń 

2. podpór przodem w klęku podpartym – oderwanie kolan od podłoża 
stopy i dłonie podpierają ciało – utrzymanie statycznej postawy 
10-20s, 4-8 powtórzeń 

Kolejny etap kształtowania prawidłowej postawy połączony z 
rozwijaniem wzorca ruchowego startu, zmiany kierunku obejmuje 
ćwiczenia akcentujące stabilność tułowia w pozycji statycznej (przy 
ścianie , drabince) wraz z koordynacją właściwej techniki ruchu. 
Kształtowanie technika ruchu odbywa się w połączeniu z nauczaniem 
właściwej koordynacji w warunkach łatwiejszych do kontroli niż ruch 
dynamiczny, dlatego też ćwiczenia te wykonywane są na początku przy 
ścianie aby zbudować adekwatną podstawę ruchu. Dodatkowym celem 
wykonania ćwiczeń przy ścianie jest utrwalenie właściwej koordynacji 
stabilności tułowia i w następnej kolejności skoordynowanie ruchu 
odepchnięcia od podłoża w kierunku do przodu jako wzorzec 
przyspieszenia (stojąc przodem do ściany/drabinki) czy do boku jako 



wzorzec zmiany kierunku (stojąc bokiem do ściany/drabinki). Formy 
ćwiczeń przy ścianie mogą być wykorzystane jako przygotowanie do 
form globalnych lub same w sobie mogę mieć charakter kształtujący i 
stanowić główną część zaplanowanego akcentu kształtowania techniki 
poruszania. To zależy od wyznaczonego celu treningu – dopasowanego 
do poziomu ćwiczących.  

Poniżej propozycje ćwiczeń i progresji kształtujących prawidłową 
postawę i koordynację wzorca poruszania przy ścianie: 

• przyjęcie właściwej postawy przy ścianie przodem – utrzymanie 
postawy w formach: obunóż i jednonóż, 

• przyjęcie właściwej postawy przy ścianie bokiem – utrzymanie 
postawy obciążając nogę podporową bliższą oraz dalszą, 

• zmiana postawy w formie jednonóż (pojedyncza, wielokrotna) w 
ustawieniu przodem i bokiem 

• przyjęcie właściwej postawy przodem i wykonanie wzorca 
odepchnięcia od podłoża (przysiad na jednej nodze) -nauczanie 
odbicia od podłoża (6-12 powtórzeń, 2-4 serii),  

• przyjęcie właściwej postawy bokiem (noga bliższa i dalsza) i 
wykonanie wzorca odepchnięcia od podłoża (przysiad na jednej 
nodze) -nauczanie odbicia od podłoża (6-12 powtórzeń, 2-4 serii),  

Kolejny etap kształtowania właściwej koordynacji poruszania obejmuje 
ćwiczenia gdzie właściwa postawa jest łączona z pojedynczymi 
wzorcami ruchu w różnych kierunkach.  

Poniżej przykłady ćwiczeń z ich progresjami: 

• poruszanie do boku – pojedynczy krok (odstawno-dostawny, krok 
skrzyżny) – od postawy do postawy 



• poruszanie do przodu z postawy rozkrocznej/wykroczno-
zakrocznej  – pojedynczy krok – start/zatrzymanie – od postawy 
do postawy 

• poruszanie do boku – 2-3 kroki (odstawno-dostawny, krok 
skrzyżny) – od postawy do postawy 

• poruszanie do przodu z postawy rozkrocznej/wykroczno-
zakrocznej  – 2-3 kroki – start/zatrzymanie – od postawy do 
postawy 

Utrwalenie techniki, koordynacji oraz budowanie wytrzymałości 
(zdolności do powtarzania techniki z większą ilością powtórzeń) można 
uzyskać wprowadzając do opisanych powyżej form dodatkowy opór. 

Przykładowe formy oporu podczas kształtowania techniki poruszania: 

• opór dozowany z wykorzystaniem partnera (uprzęż, sanki z 
obciążeniem, pas biodrowy z sztywną liną/pasem) – w ten sposób 
można dozować precyzyjnie wielkość oporu 

• opór elastyczny w formie gum typu mini-band, zestawy oporowe 
mocowane na kostkach tzw.lateral resistor – wykorzystywane do 
poprawy koordynacji podczas pojedynczych wzorców (mini-band, 
lateral resistor) oraz przy dynamicznych formach poruszania i 
budowaniu wytrzymałości w technice poruszania (lateral resistor) 

• opór elastyczny w formie gum z pasem biodrowym/uprzężą - 
wykorzystywane do poprawy koordynacji głównie podczas 
dynamicznych i wielokierunkowych form poruszania oraz 
kształtowaniu wytrzymałości w technice poruszania 

Na tym etapie kształtowania jako urozmaicenie i ukierunkowanie 
powinno wprowadzać się zarówno formy reaktywne jaki i ćwiczenia 
zintegrowane z techniką koszykarską. 

Przykładowe formy ćwiczeń uwzględniające kształtowanie techniki 
poruszania oraz elementy reaktywne i technikę koszykarską: 

• poruszanie na małej przestrzeni (5x2m) we wskazanym przez 
partnera kierunku – ćwiczący porusza się z oporem elastycznym 



(mini-band, lateral resistor, gumą z pasem biodrowym); różne 
kierunki poruszania (przód-tył, bok); formy poruszania: krok 
odstawno-dostawny, krok skrzyżny, start/zatrzymanie (przód-tył)  

• poruszanie na małej przestrzeni (5x2m) – naśladowanie kierunku 
poruszania partnera „lustro” – ćwiczący porusza się z oporem 
elastycznym w różnych kierunkach  

• poruszanie na małej przestrzeni (5x2m) – reagowanie na 
poruszanie partnera z piłką (np. kozłowanie, doskok do rzutu 
„close out”) – ćwiczący porusza się z oporem elastycznym w 
różnych kierunkach,  

Zintegrowanym z całością ciągu ćwiczeń od przygotowujących, poprzez 
kształtujące będzie wykorzystanie nabytych umiejętności w 
ćwiczeniach techniki indywidualnej w formach rywalizacji np. gry 
zadaniowe 1v1 z uwzględnieniem akcentu motorycznego który była 
głównym celem w części treningu poświęconej technice poruszania.  

Przykładowo, akcentując w części motorycznej naukę startu i 
zatrzymania możemy jako integrację wprowadzić następujące 
ćwiczenia w formie rywalizacji: 

• gra 1v1 z podkreśleniem startu z miejsca  
• gra 1v1 z podkreśleniem zmiany tempa – atakujący ma za zadanie 

wykorzystać do minięcia głównie zmianę tempa  

Dla odmiany, akcentując w części motorycznej naukę zmiany kierunku i 
nauczanie techniki poruszania możemy jako integrację wprowadzić w 
formie rywalizacji grę 1v1 z podkreśleniem minięcia z wykorzystaniem 
zmiany kierunku. Zadania podkreślające wykorzystanie techniki 
poruszania mogą dotyczyć zarówno gry w ataku jak i obronie. 

Nauczanie techniki ruchu powinniśmy uzupełnić i dodatkowe akcenty 
motoryczne (techniki, metody) w których wyróżnić można:  

• ćwiczenia kształtujące siłę,  
• ćwiczenia mocy i trening plajometryczny, 



• ćwiczenia kształtujące wytrzymałość specjalną uwzględniające 
specyfikę poruszania (start, zatrzymanie, zmiana kierunku). 

Wykorzystanie treningu siły w celu doskonalenia techniki poruszania. 

Wykorzystując schemat wzorców ruchowych dla dolnych partii ciała, 
możemy wykorzystać dla ukierunkowanego nauczania techniki 
poruszania do przodu i wielokierunkowo następujące ćwiczenia: 

Schemat wzorców siłowych dla dolnych partii ciała: 

  

Przykłady ćwiczeń i ich odniesienie do ukierunkowanego poruszania 
się. 

Technika poruszania: start, przyspieszenie w linii (do przodu). 

Wzorce siłowe: 

• ogólne: przysiad obunóż, martwy ciąg (obunóż, jednonóż), 
podciąganie pięty do pośladka z uniesionym tułowiem na piłce 
reha lub na podłożu/macie PVC, 

• ukierunkowane: przysiad w wykroku (pozycja wykroczno-
zakroczna) w linii do przodu, wypad do wykroku do przodu/do 
tyłu, wejście na podest (przodem). 

Dolna część 
ciała

Pchnięcie 

2 nogi Akcent na 1 
nogę 

Ciągnięcie

akcent 
biodro

2 nogi 
1 noga

akcent 
kolano

2 nogi 
1 noga



Technika poruszania: start, poruszanie się do boku. 

Wzorce siłowe: 

• ogólne: przysiad obunóż, martwy ciąg (obunóż, jednonóż), 
podciąganie pięty do pośladka z uniesionym tułowiem na piłce 
reha lub na podłożu/macie PVC, 

• ukierunkowane: przysiad w wykroku do boku, wypad do wykroku 
do boku, wejście na podest bokiem. 

Wykorzystanie treningu mocy w celu doskonalenia techniki poruszania. 

Wykorzystując progresję obciążeń w treningu plajometrycznym 
możemy doskonalić technikę poruszania do przodu i wielokierunkowo 
stosując następujące ćwiczenia: 

1 etap – nauka lądowania 

Na tym etapie wykorzystując progresje ćwiczeń stabilizacyjnych 
przygotowujemy zawodnika do doskonalenia takich elementów 
poruszania jak: zatrzymanie i zmiana kierunku.  

W tym celu wykorzystujemy następujące zasady doboru form progresji 
i ćwiczeń: 

• ćwiczenia z stabilnym lądowaniem obunóż a następnie jednonóż 

• ćwiczenia lądowania przemieszczając się do przodu i do boku  

• ćwiczenia lądowania z pomocą ramion podczas stabilizowania i 
bez pomocy  

• ćwiczenia lądowania z narastającą intensywnością regulowaną 
przez przeskok przez przeszkodę ze stabilnym lądowaniem (np. 
przeskok przez płotek) lub skok na odległość ze stabilnym 
lądowaniem (przeskok na określoną odległość np. do boku)  

• ćwiczenia lądowania z dodatkowym utrudnieniem (niestabilne 
podłoże, obciążenie zewnętrzne np. kamizelka ). 



Nauczanie techniki poruszania bokiem - start i hamowanie z 
wykorzystaniem  treningu plajometrycznego: 

• 1 faza: stabilne lądowanie – akcent poruszanie bokiem 
• 2 faza: odbicie i lądowanie – przeskok przez przeszkodę/odległość  
• 3 faza: podwójny kontakt z stabilnym lądowaniem 
• 4 faza: skoki w formie ciągłej  

Metodyka doboru ćwiczeń i progresje treningu plajometrycznego 
zostały opisane w osobnym skrypcie.


