Poziom czerwony
scenariusz treningu

opracowała Ewelina Sterczewska

Wykorzystywanie
swoich silnych stron
Temat treningu (cel główny):
Rozpoznanie swojej mocnej strony.
„Miecz Rycerzowi służy do ataku, a tarcza do obrony.”

Zadania szczegółowe:
›› umiejętności mentalne i wychowawcze: wytrwałe realizowanie celu;
›› umiejętności taktyczne: ozpoznanie swojej mocnej strony i dążenie do wykorzystywania jej;
›› umiejętności techniczne: korzystanie z zagrań stanowiących mocną stronę;
›› sprawność motoryczna: rozwijanie koordynacji, w tym: kształtowanie orientacji przestrzennej.
Miejsce zajęć: korty dla poziomu czerwonego.
Czas trwania:
60 min.
Liczba ćwiczących: 5 - 6 osób.
Wiek ćwiczących:
7 - 8 lat.
Przybory i przyrządy: balony, talerzyki, piłki gimnastyczne, kolorowe placki, hula hop,
pachołki, klamerki.
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. Rozmowa
trenera z dziećmi nt. uderzeń, które występują w tenisie oraz
wprowadzenie w świat rycerski.

2 – Zabawa
ożywiająca

„Potyczka rycerska”
Dzieci wcielają się w rycerzy, którzy zanim zaczną doskonale
władać mieczem muszą nabrać zręczności. W tym celu trener wręcza dzieciom balony. Ich zadaniem będzie uciekanie
w obrębie kortu podbijając balon (raz prawą ręką, raz lewą
ręką i dowolną ręką) przed rycerzem z innego królestwa, który
chce przeciągnąć ich na „swoją stronę”. W tym celu rycerz berek goni uciekających rycerzy i dokonuje złapania poprzez
trafienie go balonem. Gdy mu się to uda wspólnie próbują
zdobyć jeszcze więcej sprzymierzeńców!

2 min.

W przypadku, gdy berek będzie miał problem ze „zbiciem” kolegi umożliwiamy my podbicia balonu dowolną ręką, w przypadku dalszych problemów ograniczamy pole poruszania się
dzieci.

„Obrona królestwa”
Nad nasze królestwo przyleciało stado smoków: dużych i małych. Dzieci-rycerze mają za zadanie obronić korty przed ich
atakiem. Trafiają w latające obiekty (wyrzucane przez trenera)
piłkami. warianty rzutów: I. prawą ręką II. lewą ręką III. Rzuty
dowolną ręką

3 min.

1) małe smoki to „talerzyki”, duże smoki - piłki: lekkie gumowe, gimnastyczne 2) dzieci podczas rzutów mogą się ruszać
w obrębie połowy kortu. Granica przebiega wzdłuż siatki, za
którą płynie rwąca rzeka. To w niej lądują groźne smoki po
trafieniu. 3) Trener pozostawia wszystkie trafione obiekty na
korcie, w tym miejscu w którym upadły.

4 – Zabawa
skocznościowa

„Rwąca rzeka”
Rycerze po bitwie ze smokami, muszą wyciągnąć je na brzeg
rzeki i policzyć. By to zrobić mogą poruszać się tylko po kamieniach wykonując skoki jednonóż i obunóż. Kolory kamieni
określają, którą ręką należy wyłowić smoka - żółte i czerwone
to prawa ręka, niebieskie i zielone to ręka lewa.

4 min.

Kamienie to „naleśniki” treningowe porozrzucane na drugiej
stronie kortu, pomiędzy przyborami trafionymi przez dzieci.
Na korcie powinno znajdować się dużo naleśników, w różnych kolorach i różnych odległościach od siebie.

5 – Gry szybkościowe
– współzawodnictwo

„Turniej sprawności rycerskiej”
Turniej polega na jak najszybszym dobiegnięciu do konia, na
który mali rycerze muszą wsiąść i przejechać do kolejnej granicy, po czym jak najszybciej wrócić do swojego królestwa by
zameldować wykonanie misji. Wejście na konia to wykonanie
naskoku nad pachołkiem. Przejazd koniem to zabranie pachołka i ustawienie go na kolejnej linii, która stanowi granicę.
Królestwem jest miejsce startu. Turniej zwycięża rycerz, który
jako pierwszy dostarczy konia do najodleglejszej granicy i powróci do swojego królestwa.

3 min.

1) Dzieci ustawiają się w szeregu na linii bocznej deblowej
w swoim królestwie np. w hula hop
2) Pachołki ustawiane są przez dzieci kolejno na liniach
bocznej singlowej, środkowej, bocznej sngl, bocznej dbl.

3 – Zabawa
rzutna

ROZGRZEWKA TECHNICZNA
1 – Ćwiczenia z prawej
i lewej strony ciała,
precyzja

„Nauka operowania mieczem”
Rycerze mają za zadanie doskonalić operowanie mieczem
w tym celu, trener wyznacza strefy, w które dzieci muszą trafić
piłką. Rycerze dobierają się w pary i ustawiają naprzeciwko
siebie (po jednej stronie kortu).Strefy znajdują się tuż obok każdego rycerza. Dzieci mają za zadanie trafić 3 razy do strefy, by
przejść do wyższego poziomu umiejętności operowania mieczem. I poziom: toczenie piłki z prawej strony ciała, II poziom:
toczenie piłki z lewej strony ciała, III poziom: trafienie do hula
hop po odbiciu kontrolnym z fh, IV poziom: trafienie po odbiciu
kontrolnym z bh, V poziom: trafienie do hula hop po uderzeniu
z fh, VI trafienie do hula-hop po odbiciu z bh, VII p.- trafienie do
hula-hop po zagraniu wolejem z fh, VIII p. trafienie do hula-hop
po zagraniu wolejem z bh.

2

10 min.

Strefa, w którą należy trafić powinna być znacznych rozmiarów, np.. duże hula hop. W poziomach: I, II, III, IV - dzieci
mogą zatrzymać zagranie kolegi i rozpocząć zagranie piłką
statyczną. W poziomach: V, VI, VII, VIII - partner nagrywa piłkę koledze - rzucając.

CZĘŚĆ GŁÓWNA
1– Tenis
– część otwarta

Rozmowa
podsumowująca

2 – Tenis
– część zamknięta
– doskonalenie
techniki „mocnej
strony”.
Na potrzeby
konspektu określona jako prawa
strona ciała.
Rozmowa
podsumowująca

3 – Tenis
– gra na punkty,
z akcentowaniem
wykorzystania
swojej mocnej
strony
Rozmowa
podsumowująca

Dzieci rozpoczynają pojedynek rycerski. W tym celu zagrają
mecze „na czas”. Rycerze dysponują dwoma serwisami. Każdy rycerz otrzymuje klamerki w dwóch kolorach. W przypadku
przeprowadzenia zwycięskiej akcji rycerz ma za zadanie zaczepić klamerkę z boku siatki. Kolor niebieski oznacza punkty
zdobyte z zagrań z prawej strony ciała, czerwony - z lewej.
W przypadku punktu zdobytego na skutek błędu przeciwnika,
rycerz przyznaje sobie taki kolor klamerki, jakie wykonał ostatnie uderzenie. Jeden pojedynek trwa 2 min. Po każdym meczu
zawodnik zabiera swoje klamerki i przystępuje do zbierania
kolejnych.
Rycerze! Do czego służy miecz? przyp. odp.:”do ataku, do
walki” A tarcza? - „do obrony”. A jaki kolor klamerek przeważa w Waszych zbiorach? Co to znaczy? Czy to znaczy, że
zagrania z prawej (lub lewej) strony ciała są Waszą mocną
stroną? Czy możemy od dziś mówić, że fh to wasz miecz, a bh
to wasza tarcza? :) A czy chcecie aby wasz „miecz” był jeszcze lepszy?

8 min.

Dzieci - rycerze mają za zadanie przebić 3 piłki w określoną
strefę za pomocą: 2 x „miecza”, 1 x „tarczy”. W tym celu trener
nagrywa piłkę w prawą część kortu, na środek kortu, w lewą
część kortu. Zawodnik ma za zadanie odegrać pierwsze uderzenie fh po linii, drugie fh po corssie i trzecie również bh po
crossie. Za każde celne zagranie rycerz otrzymuje „punkt zwinności rycerskiej”. W przypadku 3 celnych zagrań, dodatkowo
rycerz otrzymuje 2 punkty, co razem daje 5 punktów „zwinności rycerskiej”. Zdobycie 20 punktów w tym zadaniu zapewnia
rycerzowi chwałę i splendor w królestwie!
Rycerze! Czy czujecie że Wasze miecze są przygotowane do
walki? Pokażcie co potraficie! Pamiętajcie – „najlepszą obroną jest atak” więc przejmujcie inicjatywę i używajcie swojego
miecza jak najczęściej!

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.

Rycerze rozpoczynają kolejny pojedynek. Ponownie mecze
trwają 2 min. i każdy zawodnik jest wyposażony w klamerki
do oznaczania uderzeń, po jakich zdobył punkt. Jeżeli rycerz
na koniec turnieju zdobędzie więcej klamerek w kolorze swojej
„mocnej strony” tzn. że zrealizował swoją misję! (i zasłużył na
pyszną kolację w swoim królewskim zamku).
Czy łatwo było korzystać ze swojego „miecza”? Czy korzystanie z „miecza” przynosiło oczekiwane efekty? Czy mając
„miecz” polu bitwy czuliście się pewniej?

10. min.

Jak w zadaniu nr 1. w części głównej

1) Serwis dowolny, sugerowany: pierwszy z góry, drugi
z dołu (dla zachowania ciągłości gry).
2) Podczas ćwiczenia dzieci rozgrywają 4 rycerskie pojedynki.

2 min.

CZĘŚĆ KOŃCOWA
1 – Zabawa
uspokajająca

„Orientuj się” dzieci ustawione na linii końcowej mają za
zadanie przemaszerować i zatrzymać się na linii serwisowej.
Cała zabawa odbywa się z zamkniętymi oczami. Zwycięża
osoba, która zatrzyma się najbliżej linii.

3 min.

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

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

3

Ustawienie w luźnej gromadzie.

