
Model 5C's
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Jak wspomóc mentalnie młodego zawodnika
w pięciu prostych krokach?



Przygotowanie sportowe
do sezonu startowego

TECHNICZNE

123-456-7890

PRZYGOTOWANIE
TAKTYCZNE

FIZYCZNE

PRZYGOTOWANIE
PSYCHOLOGICZNE



123-456-7890

PRZYGOTOWANIE 
PSYCHOLOGICZNE

zwany inaczej treningiem umysłowym bądź teżwspomaganiem psychologicznym.W szerokim rozumieniu obejmuje różnego rodzaju
metody i techniki mające na celu zwiększenie

lub też optymalizacje umiejętności danej osoby.
Konsekwencją takich czynności ma być wzrostosiągnięć w ważnym dla niej

obszarze funkcjonowania,

TRENING MENTALNY

(Holas, Habrat, 2008)
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Stworzenie środowiska “uczenia się”, które wspiera poczucie własnej wartości,
wytrwałość i rozwój umiejętności.

 
 

Skupiając się na wysiłku gracza, jego samodoskonaleniu,
trener zachęca do doskonalenia umiejętności we własnym tempie.

 
 

Zawodnicy zaczynają wykazywać bezwarunkową i silną etykę pracy, poczucie
umiejętności poprzez wysiłek i wytrwałość w obliczu niepowodzeń i błędów.

COMMITMENT

Model

5c TRENING ZAANGAŻOWANIA

(Holas, Habrat, 2008)
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Model

5c COMMUNICATION

JAK PRZEBIEGA KOMUNIKACJA?

nadawca
ODBIORCA
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Model

5c COMMUNICATION

ZAKŁÓCENIA W KOMUNIKACJI

Używanie wielu kanałów
odbioru bodźców zmysłowych

odbiorcy komunikatu.

Zwiększenie znaczenia
komunikatu

Przekazywanie precyzyjnego i całkowitego wraz
z informacjami niezbędnycmi do poprawnej

interpretacji intencji, punktu widzenia nadawcy
i  kontekstu jego wypowiedzi

Przejęcie odpowiedzialności za
wyrażaniem swoich emocji -

przedstawianie informacji jako
swoich przez używanie zaimków

osobowych “ja” i “mój”
Zgodność komunikatów

werbalnych z niewerbalnymi.
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5c COMMUNICATION

KANAPKA

POZYTYWNY
KOMUNIKAT

NEGATYWNY
PRZEKAZ



Model

5c CONCENTRATION
KONCENTRACJA

umiejętność zajmowania się odpowiednimi rzeczamiw odpowiednim czasie. Dodatkowo jestto umiejętność niwelowania bodźców zaburzających
możliwości skupienia się na tym co w danymmomencie istotne do wykonania zadania.

KONCENTRACJA
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5c CONCENTRATION
MINUTKA



Model

5c CONCENTRATION
ODLICZANIE - ĆWICZENIE

1... 2...
3...

zawodnicy ustawiają się
w koło, plecami do siebie,

tak, aby stykać się
barkami

zadaniem zawodników
jest odliczyć do 20

zawodnicy nie mogą mówić
w jednym czasie,

nie komunikują się między
sobą, nie mogą mówić osoby

stojące obok siebie 4...
gdy w czasie odliczania

ktoś powie w jednym
czasie kolejną liczbę,
zabawa zaczyna się

od początku



Model

5c CONFIDENCE
PEWNOŚĆ SIEBIE

stan umysłu związany z przekonaniami, że gracz

ma umiejętność wykonania zadania

na pożądanym poziomie lub umiejętność

osiągnięcia określonego wyniku. Inaczej może

je nazwać zaufaniem do samego siebie.

PEWNOŚĆ SIEBIE



Model

5c CONFIDENCE
ODPOWIEDNIE KOMUNIKATY

Używaj imienia, gdy
wyrażasz pochwały i
wyrażasz konkretne

opinie na temat
poszczególnych

osiągnięć.

Stopniowo buduj
sukces przy użyciu,

osobistych rekordów
i samo określających
celów, które szanują

wszyscy gracze.

Rzuć wyzwanie
graczom, aby
trenowali jak, 
pewni siebie,

zachęcając ich
do odwagi na boisku
(“Nie wstrzymuj ręki”,

“Uderz sobie!”,
“Idź na całość”)

Daj graczom szansę
na to aby,

czuli się dobrze
na boisku, ważne są
ćwiczenia, które dają

im szansę
na doskonalenie

swoich mocnych stron



Model

5c CONFIDENCE
TANKOWANIE



Model

5c CONFIDENCE
POZYTYWNE CECHY

zawodnicy piszą
swoje imiona

na górze kartki

zawodnicy wymieniają
się kartkami, tak, aby
każda kartka po kolei

trafiła do każdego
zawodnika

zaczynając od samego dołu kartki,
każdy ma za zadanie napisać coś
pozytywnego właścicielowi kartki i

zagiąć ją, tak aby nie było to
widoczne dla pozostałych  osób

po takiej rundzie, kartka
wraca do właściciela,
który czyta wszystkie

komentarze



Model

5c CONTROL
KONTROLA EMOCJI

koncentruje się na optymalizacji zdolności gracza

do kontrolowania swoich emocji przed i podczas

gry, treningu. Trener koncentruje się na pomocy

graczom w osiągnięciu pożądanego stanu czujności i

gotowości (poprzez aktywację lub relaksację), a po

drugie na „odbiciu się” po błędach i nieudanych

akcjach, które występują podczas gry.

UMIEJĘTNOŚĆ KONTROLI EMOCJI

EMOCJA
złożony zespół zmian cielesnych
i psychicznych, obejmujących

pobudzenie fizjologiczne,
uczucia, procesy poznawcze i

reakcje behawioralne
wykonywane w odpowiedzi na
sytuację, spostrzeganą, jako

ważna dla danej osoby.



Model

5c CONTROL
ZEGAR - ĆWICZENIE

zawodnik ma za zadanie zamknąć oczy,
wyobrazić sobie zegar ze wskazówkami,
następnie zacząć odliczać 60 sekund,

upłyniecie pełnej minuty należy zasygnalizować
poprzez podniesienie dłoni



Model

5c CONTROL
PODZIAŁ EMOCJI

POZYTYWNE NEGATYWNE

POMAGAJĄCE

PRZESZKADZAJĄCE

RADOŚĆ EUFORIA
PODNIECENIE SZCZĘSCIE
DUMA PEWNOŚĆ SIEBIE

SATYSFAKCJA
ZADOWOLENIE

FRUSTRACJA
ZŁOŚĆ

STRACH PANIKA ROZPACZ
WŚCIEKŁOŚĆ WSTYD WSTRĘT

SMUTEK POCZUCIE WINY



Z jakimi czynnikami
wiążą swój sukces
uczestnicy Igrzysk

Olimpijskich?
BADANIE  NAUKOWE AUTORSTWA   T .  ORL ICK I  J .  PART INGTON
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ELEMENTY WIĄZANE Z SUKCESEM SPORTOWYM

DOKŁADNE
OKREŚLENIE CELÓW 

TRENINGOWYCH

UMIEJĘTNOŚĆ
KONTROLI EMOCJI
POPRZEZ TRENING
RELAKSACYJNY

UMIEJĘTNOŚĆ
KONCENTRACJI

UWAGI
NA ĆWICZENIA

REGULARNE
STOSOWANIE

TRENINGU
WYOBRAŻENIOWEGO

TRENING
SYMULACYJNY,

TJ. WPROWADZENIE
 DO TRENINGU
ELEMENTÓW

SYMULUJĄCYCH
SYTUACJE
STARTOWE
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DZIĘKUJEMY!

KOŁO NAUKOWE PSYCHOLOGII SPORTU
UNIWERSYTET SWPS W WARSZAWIE

AGNIESZKA  RUB IN
NADIA  WYDMAŃSKA

KLAUDIA  BODECKA


