Poziom czerwony
scenariusz treningu

opracowała Magdalena Lelonek

Atakowanie

słabych stron
przeciwnika
Temat treningu (cel główny):
Atakowanie przy siatce.
Słaba strona przeciwnika: popełnia błędy,
gdy przeciwnik atakuje przy siatce.
„Mistrz - strażnik magicznej kuli”.
Zadania szczegółowe:
›› umiejętności mentalne i wychowawcze: współpraca w parach;
›› umiejętności taktyczne: umiejętność atakowania wolejem, umiejętność wywierania
presji na przeciwniku; wiedza na temat korzyści płynących z ataku wolejem;
›› umiejętności techniczne: umiejętność zagrania uderzenia wolej FH i BH;
›› 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.
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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 - strażnik magicznej kuli”. 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, w tym między
innymi wywieranie presji.

4 min.

Ustawienie na linii końcowej kortu przed trenerem.

Zabawa ożywiająca

Berek „Kosmiczne auto”
Osoba wyznaczona jest gwiezdnym policjantem i goni pozostałe dzieci. Uciekający biegając naśladują samochody.
Dotknięte dziecko, staje w postawie, z rękami wyciągniętymi w przód imitując trzymanie kierownicy. Pozostali
ćwiczący mogą uwolnić złapanych poprzez wykonanie
w staniu na wprost złapanego imitacji ruchu kierownicą.
W zabawie jako kierownice można wykorzystać kółka ringo lub serso.

4 min.

Berek jest oznaczony.

Zabawa kopna

„Strażnik magicznej kuli”
Zawodnicy poruszają się po korcie prowadząc piłkę tenisową nogą. Bronią swojej piłki przed wybiciem piłki innych
zawodników jednocześnie starając się wybić piłkę pozostałym.

6 min.

Zabawa
skocznościowa

„Berek księżycowy”
Dzieci poruszają się po korcie wykonując skoki obunóż
trzymając piłkę tenisową między kolanami. Osoba złapana
staje się berkiem.

5 min.

Berek oznaczony szarfą.

Gra
szybkościowa

„Opiekun magicznej kuli”
Zawodnicy ustawieni w rzędach. Trener ustawiony między
rzędami toczy każdemu zawodnikowi piłkę w przód. Zawodnik, który pierwszy złapie swoją piłkę zdobywa punkt
dla zespołu. Zawodnik może wystartować wraz z rozpoczęciem toczenia przez trenaera.

7 min

Trener toczy piłki tak, aby tory biegnących zawodników nie
przycinały się.
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CZĘŚĆ GŁÓWNA

Rozgrzewka
tenisowa,
zadanie „O”

Rzucanka w parach: jeden zawodnik wykonuje uderzenie wolej (ma rakietę), drugi (bez rakiety) chwyta piłkę
po koźle. Zawodnicy grają na punkty. Po ćwiczeniu trener
zadaje pytanie zawodnikom, o korzyści dla atakującego
płynące z wywierania presji wolejem.

8 min.

Gra na kortach czerwonych równolegle.

Zadanie
z trenerem „Z”

Trener nagrywa piłkę na zawodnika stojącego w głębi kortu, ten odgrywa FH na stojącego zawodnika na woleju po
drugiej stronie kortu. Jego zadaniem jest zagranie wolejem.
Organizacja ćwiczenia: dwóch zawodników jest na woleju- zmiana na woleju po 2 uderzeniach, po koźle zmiana
zawodników następuje po każdym rozegraniu.

10 min.
każde
zadanie
trwa ok.
3 min.

Osoby oczekujące wykonują zadania dodatkowe.

Rozegranie punktu
z zadaniem „O”

Gra na punkty. Punkty zdobywa się tylko zagraniem
wolejem. Duża „karuzela” (dookoła kortu) po każdym rozegraniu punktu.

10 min.

Wyznaczanie bezpiecznych stref oczekiwania.

CZĘŚĆ KOŃCOWA

Ćwiczenia
gibkościowe

Ćwiczenia rozciągające statyczne z wykorzystaniem rakiet
tenisowych.

2 min.

Ustawienie na obwodzie koła.

Podsumowanie
treningu

Omówienie zadań. Wyróżnienie najlepszych uczestników zajęć. Wszyscy zawodnicy otrzymują sprawność
„Mistrz- strażnik magicznej kuli”. Zwrócenie uwagi na wykorzystywanie słabej strony przeciwnika w grze na punkty.
Pożegnanie.

4 min.

Ustawienie na obwodzie koła.

Legenda:
FH – forhend
BH – bekhend
Pw. – pozycja wyjściowa
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