Poziom czerwony
scenariusz treningu

opracowała Ewelina Sterczewska

Wykorzystywanie
swoich silnych stron
Temat treningu (cel główny):
Doskonalenie mocnej strony - rozpoznawanie krótkiej
piłki i przejście do ataku. „Okiełznanie rycerskiego
wierzchowca i pierwsze pojedynki.”

Zadania szczegółowe:
›› umiejętności mentalne i wychowawcze: współpraca z rówieśnikami;
›› umiejętności taktyczne: podejmowanie decyzji o zaatakowaniu piłki;
›› umiejętności techniczne: rozpoznawanie krótkiej piłki, atak z wejściem w kort;
›› sprawność motoryczna: rozwijanie antycypacji i skoczności.
Miejsce zajęć: korty dla poziomu czerwonego.
Czas trwania:
60 min.
Liczba ćwiczących: 5 - 6 osób.
Wiek ćwiczących:
7 - 8 lat.
Przybory i przyrządy: „naleśniki”, „talerzyki”, poprzeczki, pachołki, piłki gąbki.
Metody prowadzenia zajęć: zabawowa klasyczna, zabawowa- naśladowcza, bezpośredniej celowości ruchu.
Formy organizacyjne prowadzenia zajęć: grupowa, w parach, indywidulna.

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 dzieci, przywitanie, sprawdzenie obecności i gotowości
do zajęć. Przedstawienie celów treningu. Przypomnienie poprzednich zajęć, wprowadzenie do świata rycerskiego.

2 min.

„Pogoń galopem za stajennym”
Dzieci poruszają się po całym korcie określonym sposobem
- w zależności od komendy jaką wyda trener: kangur - skoki obónóż, rak - bieg tyłem, krab - krok odstawno-dostawny, bocian - na
jednej nodze, natomiast gdy pojawi się którakolwiek komenda
będąca synonimem konia: tj. mustang, ogier, wierzchowiec,
rumak - rycerze „galopem” :) jak najszybciej muszą złapać stajennego - tj. trenera:) Ten, gdy wszyscy rycerze znajdują się przy
nim wydaje kolejne komendy.

3 min.

1) Zmiany komend powinny odbywać się szybko a komendy synonimy konia pojawiać się często.
2) Stajenny (trener) powinien poruszać się i nie dać się łatwo
złapać dzieciom

„Karmienie konia”
Każdy rycerz musi dbać o swojego wierzchowca, dlatego gdy
pojawia się okazja należy go nakarmić. Tym razem trener będzie podrzucał dzieciom pokarm dla konia. Dzieci ustawione są
przodem do siatki a trener znajduje się za nimi. Zadaniem dzieci
jest złapanie piłki i przerzucenie jej na drugą stronę siatki, gdzie
pasą się rycerskie konie. Trener rzucając „pokarm” może nazywać go (marchew, jabłko, chleb, trawa, owies), tym samym
wzbogacając wiedzę dzieci w zakresie żywienia koni.

4 min.

Podrzucanie dzieciom „jedzenia dla konia” odbywa się różnymi technikami. Piłki: toczone, niskie, wysokie, bardzo wysokie,
z kozłem, bez kozła, szybkie, wolne.

4 – Zabawa
skocznościowa
z elementami
równowagi

„Zeskok w galopie”
Każdy rycerz potrafi zeskoczyć z konia biegnącego galopem!
W tym celu nasi młodzi rycerze muszą przećwiczyć różnorodne
techniki skoku! Trener ustawia dzieciom rycerski tor przeszkód.
Przeskoki obónóż nad tyczką leżącą na ziemi (3x), przeskoki po „naleśnikach” z nogi na nogę „na boki” (4x), przeskoki
przez przeszkodę (nisko ustawiona poprzeczka) (2x), spokojny
marsz „po kamieniach” (4x).

3 min.

W zadaniu liczy się przede wszystkim jakość wykonania skoku a nie czas.

5 – Gry
szybkościowe
– współzawodnictwo

Dzieci podzielone zostają na dwie drużyny rycerskie. Zadaniem
drużyny A jest przedrzeć się przez obóz drużyny B. Droga przez
obóz przeciwników prowadzi wzdłuż korytarza deblowego,
przy którym - w dowolnym miejscu, lecz nie bliżej niż 2 m, - ustawiają się rycerze z drużyny B, wyposażeni w broń w postaci
piłek gąbek. Rycerz schodzi z pola bitwy zwycięsko, jeśli uniknie
trafienia przeciwnika, lub zostanie trafiony tylko jeden raz (zbroja
zapewnia ochronę więc jeden cios nie pozbawia „życia” rycerza). W przypadku dwóch trafień rycerz schodzi z pola bitwy
i zbiera broń (piłki) wyrzucone przez przeciwników. Wygrywa
drużyna, której więcej rycerzy uszło z życiem, przedzierając się
przez obóz wroga. Rycerze przebiegając przez obóz przeciwnika, mogą chwytać nadlatującą broń i tym samym zasilić uzbrojenie swojego obozu. Za każdą złapaną piłkę, rycerz otrzymuje
1 pkt. Punkty decydują o zwycięstwie w przypadku, gdyby taka
sama ilość zawodników z drużyn Ai B dotarła na metę.

3 min

Rycerze z drużyny B muszą stać minimum 2 m od korytarza

2 – Zabawa
ożywiająca

3 – Zabawa rzutna
z kształtowaniem
szybkości reakcji

ROZGRZEWKA TECHNICZNA
1 – Ćwiczenia
koordynacyjne ,
toczenie i podbijanie piłki pomiędzy
przeszkodami

„Doskonalenie operowania mieczem”
Walki rycerskie zwykle mają miejsce na polach i w lasach, a zatem ważną umiejętnością rycerza podczas walki jest omijanie
przeszkód naturalnych takich jak gałęzie, nadlatujące ptaki, nierówności terenu. W tym ćwiczeniu dzieci mają za zadanie przedostać się przez gęsty las (las tworzą pachołki, talerzyki, „naleśniki” rozmieszczone na połowie kortu): w I wariancie - tocząc
piłkę rakietą, w II -podbijając ją od ziemi. W obu wariantach rycerz wykonuje zadanie mocniejszą stroną tj. swoim „mieczem”.
W III wariancie rycerz pokonuje las przy użyciu „tarczy” (swojej
słabszej strony) - technikę pokonania lasu tj. toczenie lub podbijanie, samodzielnie wybiera rycerz. Rycerz może uznać misję za
wykonaną, jeśli przedrze się przez las, bez utraty piłki. Gdy piłka
dotknie przeszkody, rycerz wraca na początek leśnego labiryntu
i powtarza zadanie.

2

10 min.

1) B
 ardzo ważne jest by las był bardzo gęsty - tzn. zawierał
wiele przyborów
2) O
 d czasu do czasu, trener może podrzucić latającą przeszkodę - ptaka. Może to być talerzyk, lub piłka gąbka
3) U
 łatwienie - rycerz ma dwa „życia”

CZĘŚĆ GŁÓWNA
1– Tenis
– część otwarta

Rozmowa
podsumowująca
2 – Tenis
– część zamknięta
– doskonalenie
techniki: rozpoznawanie krótkich
piłek, wejście w kort

Rozmowa
podsumowująca

3 – Tenis
– część otwarta
– gra uproszczona

Drugi dzień zmagań rycerskiego pojedynku. Rycerze toczą
rozgrywkę do 7 punktów. Podczas gry zawodnicy starają się
używać swój „miecz” i korzystać z niego tak często jak to możliwe. Gdy uda się przeprowadzić atak i zakończyć go winnerem,
rycerz otrzymuje od trenera 1 monetę („talerzyk”).
Kto został najbogatszym rycerzem? Ile monet zebraliście? Czy
ktoś ma więcej niż 6? Więcej niż 4? Więcej niż 1? Kto chciałby
być bogatym rycerzem? A zatem trenujemy!

8 min.

1) Zadanie polega na rozpoznawaniu długości nadlatujących
piłek. Zawodnicy ustawiają się w szeregu na linii końcowej. Trener nagrywa piłki różnej długości z przeciwległej linii końcowej.
Zadaniem dzieci jest jak najwcześniejsza ocena długości piłki.
Wyrażają to poprzez komunikat: „długa” lub „atak”.
2) Zawodnicy ustawiają się na przeciwko siebie po przekątnej. Utrzymują wymianę crossową, do momentu gdy pojawi
się krótka piłka. Wówczas zawodnik ma za zadanie krzyknąć
„atak” i zagrać piłkę power stepem po prostej (zmieniając kierunek gry). Taka wymiana (zakończona atakiem po prostej)
dostarcza parze punkt. Wygrywa duet, który zdobył najwięcej
punktów!
Ile winnerów udało wam się zagrać? Która para wykonała
najwięcej celnych „ciosów”? Potrafiliście rozpoznawać długość
piłki? Czy uważacie, że wykorzystanie krótkiej piłki i przejście do
ataku wraz ze zmianą kierunku gry „się opłaca”? Skoro tak, to
zaczynamy Turniej rycerski!

10 min.

W przypadku, gdy zawodnicy na jednym treningu mają
„miecze” po różnych stronach prowadzimy trening w narracji doskonalenia zarówno miecza, jak i tarczy. Dodatkowo ćwiczenie wykonujemy w obu kierunkach: z prawej do
lewej strony kortu i odwrotnie.

Dzieci podchodzą do kolejnego pojedynku. Tym razem do
wygrania będzie więcej rycerskich monet. Dzieci rozgrywają
mecz do 10 punktów. Serwis dowolny (preferowany: 1.z góry,
2.z dołu). Za winnera zdobytego z fh lub odwrotnego fh ze zmianą kierunku gry zawodnik oprócz punktu w meczu przyznaje
sobie 3 monety. W przypadku, gdy atak zostanie przeprowadzony, ale przeciwnik właściwie użyje swojej tarczy - atakujący
przyznaje sobie 1 monetę (nawet jeśli przegra punkt w tej wymianie). W turnieju zwycięża rycerz, który na koniec wykaże się
najcięższą sakiewką)

10 min.

Jak w zadaniu nr 1. w części głównej

2 min.

CZĘŚĆ KOŃCOWA
1 – Z abawa
uspokajająca

„Budowanie herbu”
Rycerzy dzielimy na dwie drużyny. Każda drużyna otrzymuje
15 piłek. Zadaniem dzieci jest uderzenie piłki rakietą, tak by się
toczyła i zatrzymała na korcie. Dzieci starają się umieścić piłki
jak najbliżej siebie, gdyż po zagraniu wszystkich piłek - dzieci przedstawią swój herb rycerski, który „zbudowały” z piłek
i opowiedzą, co on prezentuje.

3 min.

2 – P odsumowanie
zajęć i pożegnanie

Zbiórka, omówienie celów treningu i ocena ich realizacji. Podsumowanie i powtórzenie znaczenia zasady Fair Play w sporcie i w rycerstwie. Posprzątanie sali i pożegnanie.

2 min

Produkt dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystki
w ramach Narodowego Programu Upowszechnienia Tenisa.
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1) Serwis dowolny, sugerowany: pierwszy z góry, drugi
z dołu (dla zachowania ciągłości gry).
2) Podczas ćwiczenia dzieci rozgrywają 4 rycerskie pojedynki.

