Poziom czerwony
scenariusz treningu

opracowała Magdalena Lelonek

Atakowanie

słabych stron
przeciwnika
Temat treningu (cel główny):
Budowanie przewagi za pomocą uderzeń wysokich.
Słaba strona przeciwnika: przeciwnik popełnia błędy,
gdy otrzymuje piłki wysokie. „Mistrz wyżyn”.
Zadania szczegółowe:
›› umiejętności mentalne i wychowawcze: współpraca w parach;
›› umiejętności taktyczne: umiejętność wykorzystywania piłki wysokiej w celu zbudowania przewagi, umiejętność diagnozowania słabych stron przeciwnika, wiedza na
temat sposobów wykorzystywania słabych stron przeciwnika;
›› umiejętności techniczne: umiejętność wykonania uderzenia FH oraz BH piłką wysoką;
›› sprawność motoryczna: koordynacja ruchowa, szybkość.
Miejsce zajęć: kort tenisowy lub sala gimnastyczna.
Czas trwania:
60 min.
Liczba ćwiczących: 6 - 8 osób.
Wiek ćwiczących:
7 - 8 lat.
Przybory i przyrządy: rakieta tenisowa dla każdego uczestnika, piłki tenisowe czerwone
- koszyk, znaczniki różnokolorowe, pachołki, obręcze gimnastyczne, znaczniki płaskie,
spinacze lub naklejki.
Metody prowadzenia zajęć: zadaniowa ścisła, zabawowa klasyczna,
zabawowa – naśladowcza, bezpośredniej celowości ruchu.
Formy organizacyjne prowadzenia zajęć: indywidualna, w parach.

Produkt dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystki
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TENIS 10

TOK LEKCYJNY
(rodzaje zadań)

Scenariusze zaj´ç – poziom czerwony

NAZWA i OPIS ĆWICZENIA

CZAS

UWAGI
ORGANIZACYJNO- METODYCZNE

CZĘŚĆ WSTĘPNA

Czynności
organizacyjno-porządkowe

Zbiórka w szeregu, przywitanie, sprawdzenie listy obecności
i przygotowania ćwiczących, przedstawienie celów zajęć.
Wprowadzenie dzieci w tematykę zdobywania sprawności
„Galaktycznych mistrzów”. Dziś dzieci zdobywają sprawność „Mistrz wyżyn”. Trener rozmawia z zawodnikami o sposobach wygrywania punktów i tego w jaki sposób można
wygrywać. Jednocześnie zwraca uwagę, że jednym ze sposobów może być zwrócenie uwagi na słabe strony przeciwnika i wykorzystywanie tego.

3 min.

Ustawienie na linii końcowej kortu przed trenerem.

Zabawa
ożywiająca

Berek „Opiekun gwiazdek”
Osoba wyznaczona – berek jest opiekunem gwiazdek, który „goni” gwiazdki - dzieci. Złapane gwiazdki mają za zadanie stanąć razem na jednej nodze w szeregu trzymając się
za ręce . Osoba, która zostanie złapana ostatnia, wygrywa
zabawę.

3 min.

Po max 2 minutach należy zmienić berka, nawet jeśli nie
wszystkie dzieci zostały złapane.

Zabawa
rzutna

„Kosmiczna wyrzutnia”
Trener wyrzuca piłki wysoko w różnych kierunkach. Zadaniem dzieci jest złapać piłkę po koźle do odwróconego głębokiego pachołka. Wygrywa osoba, która złapie najwięcej
piłek do pachołka.

4 min.

Trener dostosowuje wyrzuty do tempa zbierania piłek
przez dzieci.

Zabawa
skocznościowa

„Skoki grawitacyjne”
Trener rzuca po koźle piłkę tenisową, tak by po kontakcie
z podłożem odbiła się i osiągnęła różne wysokości (wysoka, średnia, niska). Zadaniem dzieci jest wykonywanie
skoków dostosowując ich wysokość do odskoku piłki.

2 min.

Gra
zwinnościowa

„Planetarny wyścig”
Zadaniem dzieci, ustawionych w dwóch rzędach, w dwóch
drużynach jest pokonanie „planetarnej trasy” –odcinka, na
którym rozłożone są obręcze gimnastyczne – „kratery”.
Drużyna, która zrobi to szybciej wygrywa.

6 min.

2

Dzieci ustawione w dwóch rzędach. Przed zabawą pomagają w ustawieniu „planetarnej trasy”.

CZĘŚĆ GŁÓWNA

Ćwiczenia
wymiany
z akcentem
koordynacyjnym

Dzieci grają w rzucankę na 2 piłki (bez rakiet). W trakcie
gry trener zwraca uwagę na możliwość wykonania rzutu
piłki górnej - wysokiej. Po kilku próbach trener zadaje dzieciom pytanie, jakie korzyści w tenisie przynosi zagranie
wysokiej piłki.

4 min.

Ćwiczenia
rytmu

Rytmizacja. Jeden z zawodników gra piłkę wysoką, drugi
próbuje grać niżej- neutralizuje wysokość. Po kilku wymianach następuje zmiana zadań.

4 min.

Ćwiczenie gry
piłką wysoką „O”

Gra deblowa. Jeden z zawodników stoi pod siatką, drugi
z głębi kortu. Zawodnik z głębi kortu ma za zadanie przelobować zawodnika stojącego na woleju. Celem gry jest
uzyskanie zadanej przez trenera liczby uderzeń wysokich.
Zawodnicy stojący na woleju próbują przecinać za niskie
piłki.

8 min.

Po 5 minutach następuje zmiana zadań w parze.

Zadanie
z trenerem „Z”

Trener nagrywa na zawodnika stojącego w głębi kortu,
ten odgrywa piłkę wysoką nad wysoką siatką, np. do badmintona w wyznaczoną strefę na końcu kortu. Seria liczy
3 uderzenia.

10 min.
każde
zadanie
trwa ok.
3 min.

Osoby oczekujące na wykonują zadania dodatkowe.

Rozegranie punktu
z zadaniem „O”

Gra na punkty. Punkt zdobywa tylko ten zawodnik, który
zdobył punkt odbijając ostanie uderzenie nad taśmą zawieszoną nad siatką na wys. 1,8m.

8 min.

Gra na kortach czerwonych równolegle.

Dzieci powinny na wcześniejszych treningach poznać zasady gry w rzucankę na 2 piłki (patrz: przepisy Talentiady
Tenisowej).

CZĘŚĆ KOŃCOWA

Wizualizacje
– wyciszenie

Zawodnicy imitują w zwolnionym tempie grę z odbiciem
wysokich piłek ręką prawą, a następnie lewą.

3 min.

Ustawienie w luźnej gromadzie. Zwrócenie uwagi na odstępy między zawodnikami.

Ćwiczenia
gibkościowe

Ćwiczenia rozciągające statyczne.

2 min.

Ustawienie w luźnej gromadzie.

Podsumowanie
treningu

Omówienie zadań. Wyróżnienie najlepszych uczestników
zajęć. Wszyscy zawodnicy otrzymują sprawność „Mistrz
wyżyn”. Zwrócenie uwagi na szukanie słabych stron przeciwnika i zdobywanie punktów dzięki temu. Pożegnanie.

3 min.

Ustawienie na obwodzie koła.

Legenda:
FH – forhend
BH – bekhend
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