
 _______________תאריך:              : היחידשם האימון

להם יותר פשוט אבל הכי חשוב זה   זה הזמן להקנות מסורות, דגשים על משמעת,  להדגיש שיש כאלה שזה הולך  :סיכוםשיחת דגשי 
 שהיחיד מתאמץ כמה שהוא יכול 

 

     דגשים חינוכיים: 

  כל אחד הוא פלא 
  היכולות האישיות חשובה במשחק קבוצתי 

 
 גבולות של משמעת וב.ב.ב, מסורות, עבודה על היחיד השתפרות אישית   שיחת פתיחה:דגשי 

 חימום 
 (אפשר עם כדור)  קווים מקונוסים 3לעשות  •
 ריצה עד האמצע בינונית וקלה עד הסוף חזרה קלה  •
 ספרינט עד הסוף חזרה ריצה לאחורה מתגברת  ריצה מתגברת עד •
 יציאה מהמקום  -משחק שמות •

 
  כדרור   עיקרי 

 כדרור עד הקונוס ואז פס ואז שחקן שני שחקן  -זוגות -1תרגיל   •
 דגש על שני רגלים  –ראשון חוזר  

 יש כאן חניכים שעושים את זה יפה ויש כאלה שפחות אבל כולם   -אומר •
 בדיוק עושים את זה אז אני יסביר" להבין איך   צריכים

 חצי מבט למעלה כדי שאני אוכל לראות את המתקרב אלי  -הסבר על כדרור •
 -ואז סלאלום שני רגליים  -כדרור מסביב -2תרגיל  •

 בעיטה 
 )  שהשרוכים איפה( הרגל כף גב עם  בעיטה על פשוט הסבר  -המסירה לימוד •

 ג  זו הבן  של לידים אחורה גב לרגל מהיד. 1 -בזוגות
 . זוג הבן של  לרגל  קדימה גב לרגל מיד. 2
 . בריצה קטנה  נגיעה  עם  אבל דבר אותו 3 
   וחזרה זוג הבן של עצירה בעיטה הארץ על  הכדור.4 
 הזוג  בני בן המרחק את  ולהגדיל עצערה בלי הדבר אותו. 5 
 
 

 דגשים ספורטיביים: 

  לימוד הכדרור 
  הבעיטה לימוד 
 

 חשוב לזכור! 

 ת לומדים  זה הדבר הראשון שהם באמ
 להיות סבלניים 

  לתת חיזוקים לחניכים 
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 השער קרוב באמצע  1-ו  לקורה  סמוך המותן  בגובה 2,  בחיבורים 2 - שער בתוך כיפה קונוסי 5 תולים קבוצות שתי בין  -תחרותי משחק –תרגיל  •
 נכונה  לא  בעיטה על קנס וישנו'  נק מספר שווה קונוס כל כאשר אליו להגיע  נקודות יעד  או מוגבל זמן לקבוצות  יש, למשקוף

 הקונוסים  במקום' נק  כשווים חיבור/משקוף/ בקורה שימוש י" ע יותר לפשוט המשחק  את להפוך  ניתן •
  
 

 סכםמ
 חומה   ללא'  מ 8 מבערך  בעיטה - אחיד להיות הופך יד ונגיעות עבירות,  קרנות  על העונש  -  תחרותי  משחק •
  משחק רגיל  •

 


