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):
Podejmowanie decyzji z piłek trudnych i łatwych.
Zmiana kierunku uderzenia.
Zadania szczegółowe:
›› umiejętności mentalne i wychowawcze: zasady fair play;
›› u
 miejętności taktyczne: powrót na pozycję w grze z głębi kortu, naskok przed wolejem;
›› u
 miejętności techniczne: prosty wolej;
›› sprawność motoryczna: zmiana kierunków uderzeń z piłek łatwych.
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 dzieci w szeregu.

2 – Zabawa
ożywiająca

1. Zbieranie piłek – deszcz piłek.
Trener wyrzuca na jednej ze stron kortu określoną ilość piłek z rakiety. Dzieci ustawione dookoła trenera. Na sygnał
trenera dzieci zbierają piłki i przynoszą na rakiety.
2. jw wykonaj różne sposoby poruszania się.

1,5 min.

Zasada – można zabrać tylko jedną piłkę
za jednym razem.

1,5 min

Za każdym razem przy swojej rakiecie wykonany
powinien być naskok.

1. Strącanie piramidy. Piramida zrobiona z pachołków,
oddalona od każdego dziecka o ok. 4 m. Każde dziecko
posiada 5 piłek. Czy uda się strącić piramidę za pomocą
tych piłek.
2. Dzieci w parach w odl ok. 4 m od siebie – dorzut dwóch
piłek jednocześnie do partnera, partner próbuje złapać
w najwyższym punkcie.
3. jw partner ustawiony tyłem –dorzut do partnera, który wykonuje naskok obrót i krok do piłek nadlatujących.

2 min.
1 min

Rzuty wykonywane sposobem górnym stojąc bokiem,
lub w pozycji klęcznej na kolanach także w pozycji bocznej.
Mogą być wykorzystane puszki po piłkach.
Na czas ile razy danej osobie uda się złapać dwie piłki.

1min

J.W.

1. Dzieci w grupach trzy osobowych Jedna osoba w środku
w odległ ok 2m o partnerów. Podania miękkiej piłki sposobem dolnym. Osoba stojąca w środku wykonuje odbicie
głową do partnera z tyłu a następnie robi obrót naskok.
2. Dzieci w grupach trzy osobowych jw. Podanie piłki sposobem górnym pomiędzy nogami osoby stojącej w środku.
Za każdym razem osoba w środku po minięciu go piłki
obraca się naskokiem.

1,5 min

W ruchu krokiem oddstawno dost wzdłuż linii deblowej kortu.

1,5min

J.W.

1. Każde dziecko ma ułożony z kolorowych pachołków kwadrat 3m x 3m. Stoi w środku trzymając na barkach tyczkę.
Na sygnał trenera kto pierwszy wykona imitację uderzeń
forhand i backhand przy każdym pachołku.

3 min

Na środku za każdym razem powinien być wykonany naskok.
ćwiczenie powtarzamy 3 x lub wykonujemy rywalizację między
dziećmi. Na pachołkach z przodu powinny wykonać tzw. pivot.

3 – Zabawa
rzutna

4 – Zabawa
skocznościowa

5 – Gry szybkościowe
– współzawodnictwo

ROZGRZEWKA TECHNICZNA/SPECJALNA

1–Ć
 wiczenia,
poruszania się
akcentem koordynacyjnym

2 – Rozgrzewka
tenisowa
– rytm

1. W parach –jeden zawodnik z przodu, drugi oddalony o ok.
4 m. Po prawej i lewej stronie ustawione pachołki w odl ok.
3 m, z przodu i z tyłu zawodnika o ok 2 m. Jeden z zawodników pokazuje, do którego pachołka powinien dobiec jego
kolega, i sprawdzić odpowiednio sposób poruszania się.
2. jw wykorzystujemy dorzuconą piłkę.

2,5min

Które dziecko na poszczególnych kortach wykona najszybciej.

2,5min

Za każde dogranie do dłoni partnera przyznajemy 1 pkt.

1. Forhand cross .
2. Backhand cross.
3. Forhand wzdłuż linii.
4. Backhand wzdłuż linii.

5 min

Naskok, powrót do odpowiedniego punktu,
znacznika usytuowanego o ok. 0,5 m
od środka geometr kortu.
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CZĘŚĆ GŁÓWNA

1 – Tenis
– część otwarta

2 – Tenis
– część zamknięta
– doskonalenie
techniki

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

1. Karty ze zdjęciami zawodników pro.
Np. Federer – wygram piłkę odwrotnym forhandem.
Karty wylosowanej nie pokazujemy przeciwnikowi.
Jeżeli wygram tak punkt, przeciwnik musi odgadnąć
kto tak gra.
2. Dance volley

10 min.

Volley
1. Uczniowie ustawieni o ok 1m od ściany i wykonują po naskoku imitację vollej forhand i volley backhand na punkt, naklejkę na ścianie.
2. Zawodnicy ustawieni po przeciwnych stronach siatki – na
sygnał wykonują naskok i imitację vollej – rakiety nad siatką
wykonują tzw. całuski.
3. Partner dorzuca piłkę sposobem dolnym koledze stojącemu
przy siatce. Blok volley po naskoku i zagranie w odpowiednie
miejsce – hula hop.
4. Gra na bliskich odległościach od siatki 3x – jeden z graczy
próbuje dojść do siatki i zagrać vollej.

10 min.

Turniej
Serwis – return. Gra z wrysowanym kortem czerwonym i zielonym. Za wygranie piłki wolleyem plus 3 pkt. Za wykonanie
minięcia plus 2 pkt

10. min.

Na pkt do 7 pkt.

Może być zastosowana muzyka – 2 min.
Naklejki, punkty powinny być usytuowane na różnych wysokościach ( wysoki vollej, średni, niski).
Zwrócenie uwagi przez trenera – ruch rakiety krótki do przodu.

Wytłumaczenie zawodnikom przez trenera, w którym kierunku
podążamy do naskoku przed vollejem – zawsze za piłką zagraną.
Kto z zawodników uzyska największą ilość punktów po określonym czasie zostaje zwycięzcą.

CZĘŚĆ KOŃCOWA

1 – Zabawa
uspokajająca

Zabawa – pokarz jak największą ilość
– możliwość podniesienia piłki z podłoża.

3 min.

Wykorzystanie także rakiety i części ciała.

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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