Poziom czerwony
scenariusz treningu

opracowała Paweł Marciszewski

Obrona
przed atakiem
Temat treningu (cel główny):
Wprowadzenie do różnicowania uderzeń
pod względem siły oraz wysokości lotu piłki z FH oraz BH.
„Sprytni Tenisiści – potrójne uderzenie !”
Zadania szczegółowe:
›› umiejętności mentalne i wychowawcze: wykonywanie ćwiczeń z największą starannością, współpraca w grupie, koncentrowanie się na wykonywaniu zadań;
›› umiejętności taktyczne: umiejętność szybkiego reagowania na zmienną sytuację na
korcie, wiedza nt. zastosowania uderzenia „1 (jedynka)”, „2(dwójka)”, „3(trójka)”, gdzie
piłka „1” – piłka atakująca zagrana nisko nad siatką, „2” – piłka zagrana bezpiecznie
nad siatką, „3” – wysoka piłka tzw. lob;
›› umiejętności techniczne: wykonywanie uderzenia z FH i BH ze zróżnicowaniem siły oraz
wysokości piłki;
›› sprawność motoryczna: koordynacja ruchowa, szybkość.
Miejsce zajęć: korty dla poziomu czerwonego.
Czas trwania:
60 minut.
Liczba ćwiczących: 4 - 6 osób.
Wiek ćwiczących:
7 - 8 lat.
Przybory i przyrządy: rakiety, piłki, pachołki, znaczniki do linii, duże pachołki, drabinka
koordynacyjna, kolorowe obręcze.
Metody prowadzenia zajęć: zadaniowa ścisła, zabawowa klasyczna, bezpośredniej
celowości ruchu.
Forma pracy: indywidualnej i zespołowej.

Produkt dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystki
w ramach Narodowego Programu Upowszechnienia Tenisa.

TENIS 10

TOK LEKCYJNY
(rodzaje zadań)

Scenariusze zaj´ç – poziom czerwony

NAZWA i OPIS ĆWICZENIA

CZAS

UWAGI ORGANIZACYJNO- METODYCZNE

CZĘŚĆ WSTĘPNA / Rozgrzewka ogólna

1– Zadania
organizacyjno- porządkowe

Zbiórka, powitanie, podanie tematu treningu i dokładne wyjaśnienie pojęć zróżnicowania zagrania piłki „1”, „2”, „3”

2 min.

Krótka dyskusja z dziećmi nt. głównego tematu zajęć.

2 – Zabawa
biegowa

Berek „jedynki, dwójki trójki” – trener wyznacza osoby
określając czy są jedynką, dwójką czy trójką. Prowadzący wydaje hasło, który numerek jest w danym momencie berkiem.
Złapana osoba podnosi prawą rękę i stoi na lewej nodze.

4 min.

Częste zmiany cyferek.

3 – Ćwiczenia
koordynacyjne
na drabince

1. Skoki obunóż
2. Skoki: prawa noga-obunóż-lewa noga
3. Skoki obunóż co dwa okienka
4. Skoki tylko na prawej nodze
5. Skoki tylko na lewej nodze

3 min.

Ćwiczenia wykonywane na palcach, z największą starannością.

4 – Zabawa
ożywiająca

„Słodziaki atakują” – zawodnicy ustawieni są w jednej linii
za swoimi pachołkami przodem do siatki. Trener w spokojnym
tempie rzuca piłki w stronę dzieci. Zadaniem zawodników jest
unikanie lecących „słodziaków” dobiegnięcie do siatki i powrót
za pachołek. Zawodnik, którego dotknie lecąca piłka zostaje
zaczarowany i zastyga w bezruchu. ( w kolejnej turze lecących
słodziaków wystarczy dotknąć kolegę i go odczarować).

3 min.

5 – Przyspieszenia

Zawodnicy wykonują ósemkę. Dwie osoby w tym samym
czasie, reszta uczestników czeka na swoją kolej. Na hasło hop
zawodnicy startują do swojej rakiety, która znajduje się w odległości 5 metrów. Wykonujemy 3 powtórzenia.

3 min

Zawodnicy kończąc ćwiczenie, wracają truchtem na swoje
miejsce.

ROZGRZEWKA TECHNICZNA/SPECJALNA

1 – Rzucanka

„1”, „2”, „3” – zawodnicy ustawieni naprzeciwko siebie dobrani przez trenera zgodnie z umiejętnościami na linii singlowej.
(linia serwisowa dla kortu czerwonego). Zawodnicy wprowadzają piłkę zza głowy, kolejne piłki rzucane ruchem „z dołu”.
Trener ustala i różnicuje, jaki rodzaj piłki ma być wyrzucany
w danej kolejce.

5 min

Zwrócenie uwagi na pracę nóg zawodników oraz dokładność
wykonywania ruchu. Pokaz trenera w zakresie wykonywanego
ruchu w danym ćwiczeniu oraz rodzaju zagrywanej piłki.

2–

„Szalone cyferki” – trener ustawia wszystkich zawodników
na linii końcowej. Każdy z zawodników otrzymuje 3 małe obręcze w innych kolorach np. zielona dla „jedynek”, niebieska dla
„dwójek”, żółta dla ”trójek”. Zadaniem zawodników jest złapanie nadlatujących piłek zagrywanych przez trenera i odłożenie
ich do swojej obręczy.
Trener zawsze informuje jaką piłkę będzie zagrywał: „jedynkę”, „dwójkę” lub „trójkę” - zawodnik łapiąc piłkę odpowiednio
umieszcza ją w obręczy dedykowanej każdemu numerkowi.

3 min

Zawodnicy muszą złapać jak najwięcej piłek. Dziecko z największą ilością złapanych otrzymuje od trenera dodatkową pieczątkę do dzienniczka. Po zagranym ćwiczeniu, krótka dyskusja z
dziećmi, która piłkę łapało się najłatwiej, którą najtrudniej i dlaczego tak było.
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CZĘŚĆ GŁÓWNA

1 – Tenis
– część otwarta

„Pełna kontrola” – Zawodnicy ustawieni naprzeciwko siebie. Zadaniem zawodników jest utrzymanie jak najdłuższej
wymiany z przyjęciem kontrolnym. Trener za pomocą komunikatów: „jedynka”, „dwójka”, „trójka” informuje zawodników, jaką
w danym momencie należy utrzymywać piłkę.

10 min.

Zwrócenie uwagi na pracę nóg zawodników oraz dokładność
wykonywania ruchu.

2 – Tenis
– część zamknięta
– doskonalenie
techniki

„Jedynką w wieżę” – piramida z trzech pachołków ustawiona
jest w obu narożnikach korytarza deblowego. Zawodnicy grają
serię 4 uderzeń FH/BH tzw. „jedynek” (piłki zagrane nisko nad
siatką atakujące. Za każde trafienie w piramidę dziecko dostaje
10 punktów. Zawodnik, który zgromadzi 100 punktów przez
cały trening otrzymuje dodatkową pieczątkę do dzienniczka. Po
wykonanej serii zawodnicy zbierają 2 piłki i wkładają do kosza.

5 min.

Zwrócenie uwagi na powrót do środka oraz dobranie odpowiedniej siły do ustalonego uderzenia. Pokaz ustalonego rodzaju zagrywanej piłki przez trenera.

„Dokładne dwójki” – piramida z trzech pachołków ustawiona jest w obu narożnikach korytarza deblowego. Zawodnicy
grają serię 4 uderzeń FH/BH tzw. „dwójek” (piłki zagrane w
bezpiecznej wysokości na siatką. Za każde trafienie w piramidę
dziecko dostaje 10 punktów. Zawodnik, który zgromadzi 100
punktów przez cały trening otrzymuje dodatkową pieczątkę
do dzienniczka. Po wykonanej serii zawodnicy zbierają 2 piłki i
wkładają do kosza.

5 min.

Zwrócenie uwagi na powrót do środka oraz dobranie odpowiedniej siły do ustalonego uderzenia. Pokaz ustalonego rodzaju zagrywanej piłki przez trenera.

„Bezpieczne trójki” – piramida z trzech pachołków ustawiona jest w obu narożnikach korytarza deblowego. Zawodnicy
grają serię 4 uderzeń FH/BH tzw. „trójek” (piłki zagrane wysoko
nad siatką w formie loba. Za każde trafienie w piramidę dziecko
dostaje 10 punktów. Zawodnik, który zgromadzi 100 punktów
przez cały trening otrzymuje dodatkową pieczątkę do dzienniczka. Po wykonanej serii zawodnicy zbierają 2 piłki i wkładają do
kosza.

5 min.

Zwrócenie uwagi na powrót do środka oraz dobranie odpowiedniej siły do ustalonego uderzenia. Pokaz ustalonego rodzaju zagrywanej piłki przez trenera.

„Mecz tenisowy z zastosowaniem „jedynki”, „dwójki”
oraz „trójki” – zawodnicy rozgrywają krótkie mecze do 5
wygranych punktów.
Trener przed wprowadzeniem każdej piłki informuje zawodników, jaki rodzaj piłki powinni zagrać odbijając pierwsze uderzenie. Ciąg dalszy wymiany jest bez założeń. Założenie dotyczy
tylko pierwszego zagrania zawodnika.

10 min.

Celem tego ćwiczenia jest wprowadzenie założeń taktycznych
w wymianie tenisowej. Progresją ćwiczenia będzie zastosowanie elementów taktycznych ustalonych z trenerem w miarę osiągnięcia przez zawodnika umiejętności kierowania oraz doboru
siły w zależności od „układającej się” wymiany punktowej.

3 – Tenis
– część otwarta
– ćwiczenia
taktyczne
lub gra
uproszczona

CZĘŚĆ KOŃCOWA

1 – P odsumowanie
zajęć i pożegnanie

Zbiórka, omówienie celów treningu i ocena ich realizacji. Wręczenie pieczątek do dzienniczków za świetny trening.

Produkt dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystki
w ramach Narodowego Programu Upowszechnienia Tenisa.
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2 min

Ustawienie dzieci na linii singlowej.
Pożegnanie w formie wspólnej „piątki” oraz uzupełnienie pieczątek do dzienniczka zgromadzonych podczas treningu.

