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):
Gra ofensywna z wykorzystaniem uderzeń
z odwrotnego forhandu.
Zadania szczegółowe:
›› umiejętności mentalne i wychowawcze: zasady fair play;
›› u
 miejętności taktyczne: w jaki sposób wykorzystać elementy taktyczno-techniczne
z lekcji 1-5;
›› u
 miejętności techniczne: wykorzystanie umiejętności poruszania się
i taktyki z lekcji 1-5;
›› sprawność motoryczna: piwot wykorzystanie w uderzeniach z głębi kortu.
Miejsce zajęć: kort tenisowy.
Czas trwania:
XX min.
Liczba ćwiczących: 8 osób.
Wiek ćwiczących:
6 - 8 lat.
Przybory i przyrządy: rakiety, piłki, pachołki, step, tyczki.
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

Rozgrzewka dynamiczna:
1. Kozłowanie piłki z wykorzystaniem różnych sposobów
poruszania się.
2. Podrzuty piłki z różnymi formami poruszania się.
3. Skip A z podrzucaniem piłki.
4. Skip C z podrzucaniem.
5. Toczenie piłki dookoła prawej i lewej nogi z podskokami.
6. W szerokich podskokach – piłka dookoła tułowia.

3 min.

30 sek. każde zadanie – kto zrobi najwięcej wygrywa.

3 – Zabawa
rzutna

1. Każde dziecka trzyma 2 talerzyki w rękach. Piłka pomiędzy nimi. W parach zawodnicy dorzucają do siebie piłkę
z głębokiego skrętu tułowia na prawo i lewo, do przodu
– gonią się.
2. jw do 7 pkt.

2 min.

Znaczniki na korcie oznaczają miejsce powrotu zawodnika.
Rzuć tak do partnera, aby być szybciej na znaczniku jak piłka
w jego talerzykach.

4 – Zabawa
skocznościowa

1. Przeskoki szeroko obunóż przez linię – rzekę z jednoczesnym kozłowaniem piłki.
2. Przeskoki szeroko obunóż przez linię – rzekę z lądowaniem bokiem w ustawieniu do forhand i backhand.
3. Przeskoki szeroko obunóż przez linię – rzekę z pozycji
bocznej do pozycji frontalnej.
4. Drabinka – przeskoki bokiem + dobieg do piłki wyrzuconej
przez trenera.
5. 2 drabinki ustawione w krzyż – na każdej odnodze krzyża
inne ćwiczenie skocznościowe.

3 min.

Złapanie piłki w najwyższym punkcie.
Przeskoki w prawo i lewo.

5 – Gry szybkościowe
– współzawodnictwo

Na swoich stronach mini kortu, każde dziecko ma ułożone
5 znaczników – lewy, prawy, z tyłu i dwa przy siatce. Na sygnał startujemy do znaczników, za każdym razem wracamy
do znacznika na środku geometr kortu.

3x

Zwrócenie uwagi na sposoby poruszania się.

Kto nie złapie traci punkt.

ROZGRZEWKA TECHNICZNA/SPECJALNA

1 – Ćwiczenia,
poruszania się
akcentem koordynacyjnym

Step +2 pachołki z tyczką nisko nad podłożem
1. Dzieci z rakietami. Przeskok naskok przez tyczkę wejście na
step ustawiony w poprzek, imitacja forhand z wykonaniem
pivota.
2. jw. z imitacją backhand.
3. Step ustawiony w poprzek, Przeskok boczny przez step
z nogi na nogę i wykonanie uderz forhand z pivotem a następnie przeskok boczny i backhand 4x.
4. Naśladowanie trenera w poruszaniu się i wykonywaniu
pivota.

5 min

2 – Rozgrzewka
tenisowa
– rytm

1. Na mini korcie wrysowany mniejszy kort ze znaczników
nazwany kortem zielonym, pozostała część kortu nazwany
kolorem czerwonym. Rozpoczynamy wymianę forhand odwrotny cross i forhand odwrotny wzdłuż linii.
2. Backhand cross + odwrotny forhand linia.

5 min

2

Wytłumaczenie zawodnikom co to jest piłka odwrotna
i kiedy można zastosować.
Po dwa uderzenia w każdym kierunku.

CZĘŚĆ GŁÓWNA

1 – Tenis
– część otwarta

1. Kostki do gry.
Zawodnik wyrzuca kostkę – np. 2 oznacza servis + return
i złapanie piłki.
Np. 6 servis, return + gra do 6 uderzeń i złapanie.
Kto nie złapie piłki – przegrywa punkt.
Kto skończy wymianę przed wyznaczoną ilością uderzeń
otrzymuje 2 pkt.

10 min.

Gra do 7 pkt.

2 – Tenis
– część zamknięta
– doskonalenie
techniki

Doskonalenie elementów serwisu, głębokiego returnu
i po 3 piłce trzeba zagrać vollej.

10 min.

Na punkty – komu uda się zagrać vollej
i skończyć zdobywa punkt.

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

Turniej na 3 kortach
– gramy do 5 zdobytych punktów i zmieniamy partnera.
Wykorzystanie elementów lekcji 1-5.

10. min.

Przypomnienie informacji w jaki sposób
wykorzystać elementy techniczno-taktyczne
z lekcji 1-5.

CZĘŚĆ KOŃCOWA

1 – Zabawa
uspokajająca
2 – Podsumowanie
zajęć i pożegnanie

Quiz dotyczący przepisów i historii tenisa .
Zbiórka, omówienie celów treningu i ocena ich realizacji.
Podsumowanie i powtórzenie znaczenia zasady Fair Play
w sporcie.
Posprzątanie sali i pożegnanie.
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3 min.

Łatwe pytania.

2 min

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

