Poziom czerwony
scenariusz treningu
opracowała Bartłomiej Kuchta

Umiej¢tnoÂci
taktyczno-techniczne
w utrzymaniu właÂciwej
pozycji na korcie oraz
ustawienie si¢ w stosunku
do nadlatujÑcej piłki
Temat treningu (cel główny):
Wysoka piłka , niska piłka – wykorzystanie taktyczne
Zadania szczegółowe:
›› umiejętności mentalne i wychowawcze: zasady fair play, jak się motywować
po zdobytym punkcie;
›› umiejętności taktyczne: w jak ustawić się w stosunku do nadlatującej piłki;
›› umiejętności techniczne: gra z głębi kortu na wysokiej siatce, lince, progresja
w ruchu serwisowym;
›› sprawność motoryczna: sposoby poruszania w różnych kierunkach.
Miejsce zajęć: kort tenisowy.
Czas trwania:
XX min.
Liczba ćwiczących: 8 osób.
Wiek ćwiczących:
6 - 8 lat.
Przybory i przyrządy: rakiety, piłki, pachołki.
Metody prowadzenia zajęć: zabawowa, zadaniowa, prób i błędów.
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, sprawdzenie obecności, podanie tematu
zajęć, przypomnienie podst zasad bezpieczeństwa.

2 min.

Ustawienie w szeregu.

2 – Zabawa
ożywiająca

1. Ptaki na drzewa – dzieci biegają po korcie naśladując ptaki,
na sygnał i wskazanąprzez trenera linię dobiegają i ustawiają
się na niej na dwóch częściach podparcia np. nogi, noga ręka
itp.
2. Berek most – berek łapie osobę, aby ją wybawić trzeba
przejść pod jej nogami.
3. Most – grupa ustawiona jeden za drugim z szeroko rozstawionymi nogami. Trener toczy piłkę w lewo i w prawo. Piłka
powinna przelecieć pod wszystkimi nogami mostami.

1 min.

Możemy zmieniać formy poruszania się.

1min

Wykorzystanie naskoku i kroku odst dostawnego i skrzyżnego
w powrocie w stronę następnej piłki.

1. Rzuty o ścianę – zawodnik ustawiony ok 3m od ściany.
Rzuty z nad głowy o ścianę do wyznaczonego celu, łapanie
piłki w najwyższym punkcie po odbiciu się od podłoża.
2. Gra z obrotami – uczniowie ustawieni w poprzek kortu
w odl ok. 3 m od siebie rzucają do siebie piłkę kozłem tam
i z powrotem, przy czym po każdym wyrzuceniu piłki wykonują obrót dookoła siebie tzw naskokiem 2x180st i krok do piłki
o najwyższym punkcie odbicia.

2 min.

1. Dzieci w parach oddalone od siebie o ok 1,5m wykonują szerokie naskoki i jednocześnie podają sobie piłkę w powietrzu.
Po każdym podaniu trzeba dotknąć podłoża kortu dłonią wyrzucającą.
2. Trójka zawodników, jeden pomiędzy dwoma w odległości ok.
2 m od każdego. Dzieci podają piłkę sposobem górnym pod
nogami osoby w środku. Za każdym razem jak piłka przeleci
pod nogami osoba ta musi zrobić obrót.

1,5 min.

Gniazda ptaków – każde dziecko posiada na rakiecie gnieździe 5 piłek. Dzieci oddalone sąod siebie o ok 4m w okręgu. Na
sygnał trenera w ciągu 1 min zawodnicy ptaki podbierają po jednej piłce z innego gniazda. Osoba, która będzie miała najwięcej
piłek po skończonym czasie wygrywa.

3 min

3 – Zabawa
rzutna

4 – Zabawa
skocznościowa

5 – Gry szybkościowe
– współzawodnictwo

1min

Ile w ciągu 1 min uda się danej parze wykonać rzutów.

2min

Ćwiczenie można wykonywać w ruchu wzdłuż pola deblowego
kortu.

1,5min

j.w w ruchu.

ROZGRZEWKA TECHNICZNA/SPECJALNA

1 – Ćwiczenia,
poruszania się
akcentem koordynacyjnym

2 – Rozgrzewka
tenisowa
– rytm

1. Każdy uczeń ustawiony ma pachołek – znacznik przed
sobą w połowie mini kortu. Stoi przy nim. Na sygnał trenera zawodnik wykonuje skręt i porusza się krokiem odst
dostawnym do tyłu do linii końcowej mini kortu a następnie
wraca biegiem do naskoku przy znaczniku.
2. W parach – jeden zawodnik stoi przy siatce i odrzuca partnerowi głęboką piłkę sposobem dolnym.Partner porusza
się krokiem odst dost do tyłu , łapie piłkę i wykonuje rzut oburącz ze skrętu tułowia i wraca biegiem do naskoku. Partner
łapie w najwyższym punkcie odbicia się.
3. jw w zespołach, który zespół wykona najwięcej w ciągu
określ czasu.

5 min

Ćwiczenie wykonywane na stronę forhand i backhand.

1. Gra w parach na wysokiej siatce – która para zagra najwięcej w rytmie w ciągu 3 min – naskok.
2. Gra w parach. W korcie ok. 1,5 m z przodu na środku ustawiony pachołek. Po każdym uderzeniu obiegamy pachołek.

2,5 min

Naturalne wykonanie przejścia przez biodro,
w pójściu do przodu.
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2,5min

CZĘŚĆ GŁÓWNA

1 – Tenis
– część otwarta

Tennis Facebook
Drużyny 2 osobowe - rozpoczęcie gry rzutem serwisowym.
Kto wygra punkt zaprasza partnera z drużyny do gry.

10 min.

2 – Tenis
– część zamknięta
– doskonalenie
techniki

serwis c.d.
1. Uczeń ćwiczy tzw. skrzydła ptaka – ramiona dół +góra
razem.

10 min.

Gra na punkty 3 min.
Zwrócenie uwagi na naskok, i sposób poruszania się
do długich i krótkich piłek.

2. jw dodajemy wyrzut piłki i łapanie do dłoni wyrzucającej.
3. Wykonanie serwisu – zwrócenie uwagi na wolny , spokojny ruch uderzeniowy . Wyznaczony cel hula hop w polu
serwisowym.
4. Serwis + return. Returnujący ( tzw szczęśliwe nóżki, w momencie podrzutu piłki serwującego wykonuje naskok), szybki
skręt i powrót po uderzeniu w stronę środka geometr kortu.
3 – Tenis
– część otwarta
– ćwiczenia
taktyczne lub gra
uproszczona

Turniej – gramy ze zmiennym partnerem na czas po 3,5 min.

10. min.

Serwis i return poniżej linki, a gra z głębi powyżej linki nad siatką,
kto zagra do rogu kortu, odegranie partnera nad linką środek.

CZĘŚĆ KOŃCOWA

1 – Zabawa
uspokajająca

Łapanie rakiet – każdy uczeń podtrzymuje rakietę jednym
palcem przed sobą. Na sygnał wykonuje obrót do okoła siebie
i ponownie próbóje złapać rakietę.
2. W parach – łapanie rakiety partnera.

3 min.

Koordyancja i szybkość reakcji.

2 – Podsumowanie
zajęć i pożegnanie

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

2 min

Ustawienie dzieci na materacach w pozycji
„najbardziej wygodnej”.
Pożegnanie w formie wspólnego okrzy ku, np.:
– „Tenis 10”
– „Kocham Tenis” itp.
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