
Trenuj koncentrację z Akademią Siatkówki cz.2 

 

Kontynuujemy temat treningu koncentracji uwagi, jednego z kluczowych czynników, który 

wpływa na poziom wykonania zadania, nie tylko tego o charakterze sportowym. 

Model Roberta Nideffera pokazuje nam, że koncentracja nie jest tylko jednym wymiarem. 

Możemy skupiać się na obiektach, które będą dla nas zewnętrzne (np. zawodnik, piłka) lub 

wewnętrzne (np. myśli, uczucia płynące z ciała). Model zawiera też określenie zakresu, a więc 

tego czy będziemy obejmować swoją uwagę dużą ilość bodźców (szeroka koncentracja) czy 

małą(wąska koncentracja). Kombinacja tych dwóch wymiarów utworzyła cztery typy uwagi, 

które wykorzystuje się w zależności od potrzeb zawodnika i wymagań sytuacji. Stąd 

wymieniamy i możemy ćwiczyć poszczególne rodzaje koncentracji: zewnętrzną wąską, 

zewnętrzną szeroką, wewnętrzną wąską i wewnętrzną szeroką. 

 

 

 



Ćwiczenie z poprzedniego miesiąca (podobnie jak poniżej zaproponowane) jest treningiem 

koncentracji zewnętrznej wąskiej. W jakich sytuacjach na boisku siatkarskim ten rodzaj 

skupienia uwagi będzie kluczowy? Zachęcam Was do odpowiedzi w komentarzach  A 

teraz…kolejne ćwiczenie! 

W tym ćwiczeniu zadaniem zawodnika będzie skupienie się na konkretnym przedmiocie, jakim 

jest tarcza zegara, a dokładnie śledzenie ruchu przesuwania się wskazówki sekundnika. W 

wyznaczony czasie zawodnik ma wykonać daną czynność (np. zastukać palcami, podnieść rękę, 

tupnąć nogą). Przy wykonywaniu ćwiczenia po raz pierwszy można wykonywać prostą 

sekwencję np. zastukanie palcami co pięć sekund. Zadanie można zdecydowanie utrudnić 

stosując różny rytm czynności, wprowadzając zmiany co pięć, później co 10 sekund.  

 

 

Wskazówka: Skupienie się na określonych, konkretnych bodźcach zewnętrznych można 

wspomagać napięciem mięśni wokół oczu i wysiłkiem samego wzroku (uczucie napięcia 

wewnątrz oka). Natomiast, gdy skupiamy uwagę na bodźcach peryferycznych możliwe, że 

odczujemy jak wzrok staje się miękki, w skutek rozluźnienia mięśni wokół oczu. W ten 

sposób można ćwiczyć zwężanie uwagi oraz poszerzanie pola widzenia tylko poprzez 

napinanie i rozluźnianie mięśni wokół oczu. 

 

Więcej o treningu koncentracji w kolejnym wpisie na stronach Akademii Siatkówki  

Powodzenia! 

Zapraszam do kontaktu: matylda.olek@gmail.com 

 


