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):
Poruszaniu się po korcie z wykonaniem naskoku
oraz uderzenia w wysokim punkcie
Zadania szczegółowe:
›› umiejętności mentalne i wychowawcze: gra fair w drużynie;
›› umiejętności taktyczne: utrzymanie piłki w korcie, ustawienie do piłki;
›› u
 miejętności techniczne: naskok, jako rytm w poruszaniu się po korcie, elementy serwisu;
›› sprawność motoryczna: poruszanie się po korcie krokiem dostawnym i skrzyżnym.
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. Łańcuszek – zabawa dla grupy nie więcej niż 6-8 osób. Wyznaczone dziecko musi złapać drugie, wraz z którym tworzy
zespół i łapią następnych. W ten sposób powstaje długi łańcuch. Gra kończy się po złapaniu ostatniego zawodnika.
2. Koty szczury – W grze biorą udział dwie drużyny kotów
i szczurów. Każdy kot tworzy parę ze szczurem z przeciwnej
drużyny. Wszystkie pary stoją naprzeciw siebie w odległości
2 m. Na hasło koty drużyna kotów ściga szczury, uciekając
do do zaznaczonego miejsca.

2min.

Poprawa koordynacji ruchowej.

2min

Poprawa zwinności w poruszaniu się.
Wykonywać różnymi sposobami poruszania się.

1. Deszcz piłek – w grze biorą udział 2 drużyny rozstawione
po dwóch stronach siatki. Każda drużyna posiada po 10 piłek.
Zabawa polega na przerzucaniu w określonym czasie piłek
na stronę przeciwną. Wygrywa ten zespół, który po określ
czasie posiada mniej piłek na swojej stronie .
2. Hula hop – zawodnicy oddaleni o ok 2m od hula hop. W odległości 2m za sobą ustawiony pachołek. Rzuty do hula hop
a następnie wyznaczone poruszanie się do dotknięci pachołka i powrót do przodu.

2x1 min.

Spostrzegawczość i szybkość reakcji.
Rzuty mogą być wykonywane sposobem dolnym i górnym.

2min

Poruszanie się – krok odstawno-dostawnym, w tył, bieg
przodem do naskoku i próba łapania w wysokim punkcie piłki.
Rzuty sposobem dolnym i górnym. Gra na punkty .

1. Każde dziecko posiada 2 piłki. Przeskoki krokiem dost w prawo w lewo z z jednoczesnym kozłowaniem dwóch piłek.
2. Drabinka – przeskoki szeroko na nogach z kozłowaniem
dwóch piłek + rzut do przodu i złapanie w najwyższym punkcie.
3. Drabinka – przeskoki krok odst dost z kozłowaniem piłek+rzut do przodu i złapanie w najwyższym punkcie.

1 min.

Na czas 3 x 1 min która para wykona najwięcej rzutów.

3 – Zabawa
rzutna

4 – Zabawa
skocznościowa

5 – Gry szybkościowe
– współzawodnictwo

Dwa zespoły: W parach dzieci oddalone od siebie o ok. 2 m
twarzą do siebie. Partner toczy piłkę pod nogami partnera, kiedy
piłka minie, dziecko wykonuje naskok i start aby złapać piłkę,
a następnie wraca do wyznaczonej linii jak najszybciej i wykonuje rzut sposobem górnym.

1min
1min
3 min

ROZGRZEWKA TECHNICZNA/SPECJALNA

1–Ć
 wiczenia,
poruszania się
akcentem koordynacyjnym

2 – Rozgrzewka
tenisowa
– rytm

1. Każdy uczeń ustawione ma 2 pachołki oddalone od siebie
o ok. 4 m. Rozpoczynając w środku między nimi wykonuje
poruszanie się krokiem odstawno dost między nimi dotykając pachołków. Na środku wyraźny naskok.

1 min

Kto wykona najwięcej dotknięć w ciągu wyznaczonego czasu.
Można zmieniać sposób poruszania się na krok skrzyżny prawo
i lewo.

2. jw. – Pary. Jeden z zawodników dorzuca piłkę raz na lewo
raz na prawo.

1min
zmiana

Zwracamy uwagę na naskok i odrzucenie oburącz ze skrętem
tułowia i łapanie w wysokim punkcie po odbiciu.

3. jw – która para zrobi najszybciej 10x.

1min

1. Gra na mini korcie w parach – kiedy piłka odbija się po stronie partnera mówimy hop i wykonujemy naskok.
2. jw –10-15 x wymiana między zawodnikami – która para
wykona pierwsza.
3. jw 1min, która para wykona najwięcej wymiany.

5 min

2

Do dyspozycji 5 piłek. W ciągu 1 min trzeba liczyć ilość uderzeń.

CZĘŚĆ GŁÓWNA

1 – Tenis
– część otwarta

1. Gra „Diament”
Gra 3 na 3 w drużynie.
Znaczniki ustawione na korcie na str forh, na str backhand,
i w środku z przodu.
Po każdym uderzeniu zawodnicy powinni zmienić miejsce na
znacznikach. Zmiana następuję zgodnie ze wskazówkami zegara.

2 – Tenis
– część zamknięta
– doskonalenie
techniki

Serwis
1. Trener pokazuje ustawienie do serwisu a następnie demonstruje ruch bez rakiety. Uczniowie naśladują.
2. Podrzut balonika i próba zbijania nad głową ruchem serwisowym.
3. Podrzyt piłki i łapanie piłki do ramienia wyrzucającego.
4. Wykonanie serwisu do ustawionego znacznika.
5. Wykonania serwisu + return partnera.

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

Gra o tron – król
3 osoby po jednej stronie kortu. Jedna po drugiej. Zawodnik
musi wygrać 2 pkt podrząd, aby zmienić osobę po drugiej stronie. Kto zdobywa 7 pkt ogłasza się królem

10min.

Gra na punkty do 10 pkt.

Kto złapie najwięcej razy w ciągu 1 min.
Partner zatrzymuje piłkę rakietą ćwicząc punkt kontaktu do returnu.
Odpowiednia pozycja oczekująca, nisko na nogach, rakieta
przed sobą.

10. min.

CZĘŚĆ KOŃCOWA

1 – Zabawa
uspokajająca

„Bulle” – toczenie piłki z linii końcowej kortu tak aby zatrzymała
się jak najbliżej linii pola serwisowego

3 min.

Rzuty sposobem dolny, kształtujące czucie rzutu.
Możliwość wyłonienia zwycięzcy. Każdy posiada 4 piłki.

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 okrzyku, np.:
– „Tenis 10”
– „Kocham Tenis” itp.
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