
Trenuj koncentrację z Akademią Siatkówki! 

Nowy Rok niesie ze sobą nowe wyzwania. Jednym z nich może stać się regularny trening 

koncentracji uwagi. Na stronie Akademii Siatkówki, co około miesiąc, będą pojawiać się 

ćwiczenia i techniki kształtujące umiejętność skupienia uwagi. Adresowane są do młodych 

zawodników, a także ich trenerów i rodziców, którzy mogą ćwiczyć razem z nimi. Wśród 

prezentowanych ćwiczeń będą też te przeprowadzane w zespole, mogą one stać się inspiracją 

dla trenerów do urozmaicania jednostek treningowych. 

Czym jest koncentracja? 

 

 

 

 

Dobrym przykładem są sportowcy będący na najwyższym poziomie w swojej dyscyplinie- 

potrafią oni wyrzucić z głowy wszystko, co nie ma dla nich znaczenia i skupić się tylko na tym, 

co najważniejsze, a więc na realizacji określonego zadania, będąc tylko „tu i teraz”.  

Kilka faktów 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umiejętność skupienia uwagi na danym zadaniu/myśli/przedmiocie/wydarzeniu i odcięcia 

się od czynników rozpraszających, a więc świadome odrzucenie nadmiaru informacji, po to, 

aby do naszej świadomości docierały jedynie informacje istotne, ważne dla nas oraz dla 

realizacji danego zadania. 

1) Koncentracja jest niezbędna do osiągnięcia wysokiego poziomu w tym co 

robimy (nie tylko w sporcie). 

2) Jak każdą umiejętność, koncentrację można trenować, poprzez systematyczne 

ćwiczenia stawać się coraz lepszym. 

3) Aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na rozwój procesów uwagi i 

koncentracji. 

4) Częste przerwy rozluźniające (odpuszczenie koncentracji na danym zadaniu lub 

ćwiczeniu) powodują wzrost wydajności umysłu. 

5) Jeśli sam chcesz podwyższyć poziom swojej koncentracji, obserwuj siebie- 

kiedy przychodzi Ci to najłatwiej (pora dnia, miejsce, otoczenie)? Przy jakich 

zadaniach trudniej Ci się skupić? Co pozwala Ci się bardziej skoncentrować? 

6) Koncentracja może być skierowana na obiekty zewnętrze, ale także wewnętrzne 

(np. myśli, odczucia płynące z ciała), może być szeroka (np. ocena sytuacji przez 

zawodnika ustawienia na boisku) wąska (obserwacja lotu piłki). 

 



Zaczynamy! 

Na początek ćwiczenie, które w pierwszej chwili może wydawać się banalne, dodatkowo nie 

do końca związane ze sportem…Jednak pracę nad koncentracją często zaczynamy właśnie od 

niego. To taki mały krok na drodze do wypracowania swojej optymalnej koncentracji  

Wybierz dowolny przedmiot, na którym będziesz chciał przez dłuższy czas skupić swoją uwagę 

(może to być określona rzecz w Twoim aktualnym otoczeniu- łyżka, widelec, owoc, szklanka 

itp.). Obejrzyj go dokładnie, zauważając wszystkie jego szczegóły (m.in. strukturę, kształt, 

kolor, zapach), spróbuj jak najdłużej koncentrować się tylko na tym wybranym przedmiocie. 

Jeśli Twoje myśli odbiegną od tego zadania, staraj się wrócić. Zapisuj dokładny czas swojej 

koncentracji na przedmiocie. Ćwicz minimum raz na dwa dni. Zacznij od miejsca, gdzie będzie 

cisza, a mało rzeczy wokół Cię rozprasza. Z biegiem czasu, urozmaicaj trening- policz czas 

koncentracji na jednym przedmiocie w miejscach, gdzie znajduje się wiele czynników 

rozpraszających (np. w autobusie, na przystanku, przed treningiem, na przerwie w szkole). 

Powodzenia i do usłyszenia/przeczytania! 

 


