Poziom czerwony
scenariusz treningu
opracował Jacek Multan

ATAK DO siatki

– nauka techniki woleja
Temat treningu (cel główny):
Nauka naskoku i przyjęcia pozycji wyjściowej
do uderzenia piłki z woleja.
Zadania szczegółowe:
›› umiejętności mentalne i wychowawcze: współpraca w parach
i koncentracja na dokładności wykonywanych zadać / ćwiczeń;
›› umiejętności taktyczne: odpowiedni moment dobiegnięcia do siatki
oraz obserwacja partnera i sytuacji na korcie;
›› umiejętności techniczne: wykonanie prawidłowego naskoku
przed uderzeniem piłki z woleja oraz utrzymanie wymiany z partnerem;
›› sprawność motoryczna: koordynacja ruchowa, kontrola siły i kierunku rzutu piłką.
Miejsce zajęć: korty dla poziomu czerwonego.
Czas trwania:
60 min.
Liczba ćwiczących: 6 - 8 osób.
Wiek ćwiczących:
7 - 8 lat.
Przybory i przyrządy: rakiety, piłki, pachołki, znaczniki, skakanka 5 metrowa,
obręcze hula – hoop.
Metody prowadzenia zajęć: zabawowa, zadaniowa ścisła,
bezpośredniej celowości ruchu, prób i błędów.
Formy organizacyjne prowadzenia zajęć: indywidualna, zespołowa, w parach.

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 oraz wyjaśnienie znaczenia umiejętności zatrzymania się i zachowania
równowagi ciała podczas uderzenia piłki.

2 min.

Zaprezentowanie prawidłowego naskoku.
Przypomnienie podstawowych zasad uderzenia z woleja.

2 – Zabawa
ożywiająca

„Berek zaczarowany” – wyznaczamy jednego berka.
Pozostałe dzieci poruszają się na obszarze połowy kortu
deblowego. Osoba dotknięta przez berka przyjmuje pozycję zaczarowaną. Zmiana berka co 30 sek.

3 min.

Pozycja zaczarowana – gotowość do „przybicia piątek wolejowych”. Odczarowanie osoby następuje poprzez wykonanie czterech prawidłowych „piątek wolejowych”. Wyznaczenie berka szarfą lub innym przyborem metodycznym.

3 – Zabawa
rzutna

„Zbijanie pachołków” – zadaniem dzieci jest strącenie
/ zbicie wszystkich pachołków w określonym czasie. Rzuty
piłkami wykonujemy sposobem górnym - P i L ręką. Wyznaczenie stref rzutu z wykorzystaniem obręczy hula – hoop.

4 min.

Zawodnicy wykonują naskok do obręczy przed wykonaniem zadania. Rzuty wykonujemy z pozycji bocznej (wyjście jedną nogą do przodu z obręczy). Trener egzekwuje
poprawność ustawienia podczas rzutów.

4 – Zabawa
skocznościowa

„Skakanka” – trener wraz z jednym z zawodników wykonuje obroty skakanki. Zadaniem pozostałych uczestników
jest: odpowiedni moment wejścia / wbiegnięcia do ćwiczenia, wykonanie kilku przeskoków nad skakanką oraz wyjście / wybiegnięcie tak, aby nie dotknąć skakanki.

3 min.

Wykorzystanie 5m. skakanki.
Zmiana osoby pomagającej trenerowi w obrotach skakanki, co 30 sek.
Zadanie możemy wykonywać z rakietami.

5 – Gry szybkościowe
– współzawodnictwo

„Wyścigi z naskokiem” – zadaniem zawodników jest
pokonanie jak najszybciej, kilku prostych zadań motorycznych (slalom, ósemka, bieg dookoła pachołka), wraz z wykonaniem elementu naskoku. Forma wyścigów rzędów.

3 min

Dzieci dobieramy w dwójki – 3 drużyny.
Rozłożenie trzech prostych torów wyścigowych.
Wyznaczenie miejsca wykonania poprawnego naskoku
(nie tylko obręcz).
Różnorodność zadań na torze wyścigowym.

ROZGRZEWKA TECHNICZNA

1 – Ćwiczenia,
wymiany
z akcentem
koordynacyjnym

„Rzucanka wolejowa” – zawodnicy starają się utrzymać jak najdłuższą wymianę. Serwis – rzutem sposobem
górnym, pozostałe rzuty tylko sposobem dolnym. Uczniowie w trakcie wymiany starają się złapać piłkę z powietrza,
za co otrzymują dodatkowe pkt. ( 2 / 3 pkt.) Wygrywa
para, która uzyska największą liczbę poprawnych rzutów
/ chwytów w określonym czasie.

5 min

Zmiana w parach co 1 min.
Zawodnik, który złapał piłkę z powietrza, musi po wykonanym rzucie, wycofać się w okolicę linii końcowej i kolejną
piłkę złapać po koźle.
Jeden zawodnik nie może dwukrotnie z rzędu złapać piłki
z powietrza.
Należy zwrócić uwagę na współpracę w parze.

2 – Rozgrzewka
tenisowa
– rytm

„Rekordowa wymiana” – zasady podobne do zadania
powyżej. Zawodnicy odbijają piłkę rakietą, starając się
utrzymać wymianę jak najwięcej punktowaną. Uderzenie
po koźle – 1pkt., Uderzenie z powietrza – 3 pkt.
Serwis sposobem dowolnym. Zadanie wykonywane na
czas / ilość powtórzeń.

5 min

Możliwość wprowadzenia uderzenia kontrolnego podczas wymiany.
Zawodnicy liczą zdobywane punkty podczas wymiany na
głos.
Można ułatwić zasady i umożliwić zawodnikom wykonania kilku uderzeń z powietrza z rzędu.
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CZĘŚĆ GŁÓWNA

1– T enis
– część otwarta

„Mistrzowie Naskoku” – zawodnicy wprowadzają
serwis dowolnym sposobem oraz starają się utrzymać
jak najdłuższą wymianę. Rozgrywamy piłkę z przyjęciem
kontrolnym. Każdy zawodnik tuż przed uderzeniem piłki
na drugą stronę siatki, mówi „hoop”, co jest sygnałem dla
partnera do wykonania „szybkiego, poprawnego” naskoku
przed dobiegnięciem i ustawieniem do kolejnego przyjęcia
piłki i uderzenia.

10 min.

Zwrócenie uwagi dzieciom na znaczenie obserwacji przeciwnika.
Egzekwowanie powrotu zawodnika na środek kortu.
Możliwość zagrywania piłki z powietrza.
Wygrywa para, która uzyska największą liczbę odbić
w jednej serii.

2 – Tenis
– część zamknięta
– doskonalenie
techniki

„Lustro + taniec wolejowy” – każdy zawodnik ustawiony w obręczy hula-hoop z rakietą. Trener prezentuje „taniec wolejowy” a następnie wszyscy uczniowie naśladują
trenera, który wykonuje sekwencje uderzeń (imitacja Fh
i Bh) w coraz szybszym tempie. Trener w każdym momencie tańca, może podać „hasło STOP” a zadaniem zawodników jest zatrzymanie się i całego ruchu uderzeniowego.
Prowadzący sprawdza i koryguje poszczególne elementy
techniki wolejowej.
„Broń siatki” – trener nagrywa 4/6 piłek w serii a zadaniem zawodnika jest wykonanie uderzenia z woleja (Fh /
Bh), starając się zagrać piłkę w kort.
Dla zawodników bardziej zaawansowanych, należy wyznaczyć odpowiednio mniejszy cel do trafienia / zagrania.

4 min.

Ustawienie obręczy tak, aby każdy zawodnik widział trenera i miał miejsce na wykonanie „tańca wolejowego”.
Na początku wykonujemy pokaz tańca wolejowego ze
zwróceniem szczególnej uwagi na powrót na pozycję / do
obręczy i wykonanie naskoku.
Wprowadzenie prawidłowego ustawienia do smecza i pokaz skróconego zamachu.

6 min.

Trzech zawodników zbiera piłki, starając się opanować
piłkę z powietrza / po koźle. Pozostała trójka zagrywa piłki
nagrywane przez trenera, na zmianę (osoby, które czekają
na swoją kolej, wykonują imitację uderzeń z woleja w obręczach).

„Atak” – uczniowie rozgrywają mecze singlowe. Pierwszy
serwis obowiązkowo sposobem górnym (rakietą), drugi
spos. dolnym / lub rzutem. Jeżeli zawodnik w trakcie wymiany podejmie decyzję i biegnie do siatki – musi głośno
powiedzieć słowo „ATAK”. Wygranie wymiany wolejem –
dodatkowe punkty dla zawodnika atakującego.

10. min.

Mówienie „Atak” podczas dobiegnięcia do siatki informuje przeciwnika i trenera o planie taktycznym dziecka.
Jednocześnie przygotowuje zawodnika do obrony przed
atakiem.
Gra na czas lub do zdobycia określonej liczby punktów.

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

CZĘŚĆ KOŃCOWA

1 – Z abawa
uspokajająca

„Slow motion Tenis” – wszyscy zawodnicy wykonują grę

2 – Podsumowanie
zajęć i pożegnanie

Zbiórka, omówienie celów treningu i ocena ich realizacji.
Powtórzenie podstawowych zasad uderzenia z powietrza
i roli naskoku przed zagraniem woleja.
Posprzątanie kortu i pożegnanie.

3 min.

Wykorzystanie wszystkich podstawowych uderzeń
w tenisie.
Można wprowadzić uspokajającą / relaksującą muzykę
podczas zadania.

2 min

Wyróżnienie osób najlepiej ćwiczących.
Wykonanie wspólnego okrzyku na koniec treningu
(dzieci podają swoje propozycje).

w wyobraźni w zwolnionym tempie. Ustawienie grupy: a)
w luźnej rozsypce, b) na kortach po obu stronach siatki prowadzenie wymiany w wyobraźni.

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