Poziom czerwony
scenariusz treningu

opracowała Paweł Marciszewski

Obrona
przed atakiem
Temat treningu (cel główny):
Odbiór (return) serwisu przeciwnika
uniemożliwiający dojście do siatki.
„Kraina Lodowego returnu”
Zadania szczegółowe:
›› umiejętności mentalne i wychowawcze: wykonywanie ćwiczeń z największą starannością, współpraca w grupie, umiejętność odpowiedniego zachowania się po zwycięstwie jaki i po porażce;
›› umiejętności taktyczne: umiejętność szybkiego reagowania na zbliżającą się piłkę,
zastosowanie prawidłowego ustawienia ciała oraz kierunku w wyznaczony obszar gry;
›› umiejętności techniczne: umiejętność kontroli siły i kierunku uderzenia piłki;
›› sprawność motoryczna: koordynacja ruchowa, zachowanie równowagi ciała podczas uderzenia piłki.
Miejsce zajęć: korty dla poziomu czerwonego.
Czas trwania:
60 minut.
Liczba ćwiczących: 4 - 6 osób.
Wiek ćwiczących:
7 - 8 lat.
Przybory i przyrządy: rakiety, piłki, pachołki, znaczniki do linii, duże pachołki, drabinka
koordynacyjna, karteczki przygotowane przez trenera.
Metody prowadzenia zajęć: zadaniowa ścisła, zabawowa klasyczna, bezpośredniej
celowości ruchu.
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, podanie tematu treningu i dokładne wyjaśnienie pojęcia „serwis” oraz „return”.

2 min.

Krótka dyskusja z dziećmi:
1. Co to jest serwis, kiedy i jak się go wykonuje?
2. C
 o to jest return, kiedy i jak się go wykonuje?
– wyjaśnienie obydwu pojęć

2 – Zabawa
ożywiająca

„Berek Kraina Lodu” – trener wyznacza berka, który wymyśla
którą z postaci z bajki się wciela. Mając moc zamrażania, każdą
dotkniętą osobę zamraża. Osoby, które uciekają odczarowują
osobę przybijając jej „piątkę”.

3 min.

Zmiana berka co 30 sek.

3 – Zabawa
rzutna

„Zbijanie pingwinów” – Na jednej połówce kortu trener rozstawia obręcze, a w środku jeden pachołek. Im więcej obręczy
tym lepiej. Zawodnicy ustawieni są po drugiej stronie siatki za
pachołkami na linii serwisowej. (linia singlowa kortu). Zadaniem
zawodników jest trafienie w pingwina (pachołek w obręczy)
wykonując rzut zza głowy. Za każde trafienie zawodnicy otrzymują 10 pkt.

3 min.

Zwrócenie uwagi na poprawność wykonywanego rzutu: ustawienie bokiem, skręt ciała, ręka rzucająca piłkę za głową, druga
ręka wskazuje cel.

4 – Zabawa
skocznościowa

„Lodowa Dżungla” – Trener przygotowuje na korcie dżunglę
za pomocą przyborów tj. obręcze, drabinka koordynacyjna,
gumowe znaczniki, małe pachołki. Z wyżej wymienionych przyborów trener układa trasę do przejścia przez każdego z zawodników. Trasę dzielimy na 3 etapy:
1 etap – s koki obunóż w obręcze. Zawodnicy docierają do kolejnego etapu złożonego z drabinki koordynacyjnej.
2 etap – w
 drabince koordynacyjnej ułożone są pachołki – nieregularnie zmniejszając pole skoku. Tę trasę dzieci pokonują tylko na prawej lub lewej nodze.
3 etap – d zieci docierają do pola z gumowymi kolorowymi
znacznikami. Imitujemy małe kamienie, po których zawodnicy muszą przebiec, żeby nie spaść do rzeki. Na
końcu trasy czeka na nich trener, który przybiją „piątkę”
i gratuluje ukończenia trasy.

4 min.

Zadania wykonywane na palcach, ciągła kontrola przez trenera.
Aktywne motywowanie zawodników.

ROZGRZEWKA TECHNICZNA/SPECJALNA

1 – Ćwiczenia,
wymiany
z akcentem
koordynacyjnym

„Śnieżką po skosie” – zawodnicy ustawieni naprzeciwko
siebie na linii serwisowej kortu czerwonego. (linia singlowa).
Zawodnicy wprowadzają piłkę zza głowy i w taki sam sposób
kontynuują wymianę. Para, która przez 30 sekund utrzyma
najwięcej piłek bez zepsucia otrzymuje gwiazdkę. Po 30 sekundach zmiana w parach.

5 min

Zwrócenie uwagi na pracę nóg zawodników oraz dokładność
wykonywania ruchu zza głowy.

2 – Rozgrzewka
tenisowa
– rytm

„Kontrolowane Lodowe Bałwanki” – zadaniem zawodników jest utrzymanie jak najdłuższej wymiany po skosie stosując uderzenie kontrolne.

3 min

Zwrócenie uwagi na współpracę zawodników między sobą.
Zwrócenie uwagi na pracę nóg oraz powrót do środka kortu.
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CZĘŚĆ GŁÓWNA

1 – Tenis
– część otwarta

„Zimowy Serve and volley”
Pierwszy zawodnik wprowadza serwis z linii końcowej dla
kortu czerwonego (linia deblowa) rakietą po koźle. Po serwisie
zawodnik musi zaatakować siatkę i kolejne uderzenie zagrać z
powietrza.
– Gra na punkty
– Gra na utrzymanie wymiany
– Gra na czas
Drugi zawodnik ma za zadanie ominąć atakującego zagraniem
po linii lub po skosie.

10 min.

Rozgrywając mecz do określonej liczby punktów;
– zrealizowanie ataku do siatki + wolej – 1 pkt.
– wygranie akcji wolejem po serwisie – 3 pkt.
– wygranie piłki mijającej przeciwnika bezpośrednio zdobywając punkt – 3 pkt.

2 – Tenis
– część zamknięta
– doskonalenie
techniki

„Omijanie Góry Lodowej z FH” – piramida z 5 pachołków
ustawiona jest dwa metry od siatki po prawej oraz lewej stronie zostawiając przy liniach bocznych ok. 1 metra z każdej ze
stron siatki. Trener nagrywa 4 piłki na FH. Zadaniem zawodnika
jest zagranie piłki w taki sposób, aby ominąć pachołki od strony
bocznej i trafić w kort. Po rozegraniu serii uderzeń, zawodnik
zbiera dwie piłki.

5 min.

Bezbłędne wykonanie serii 4 uderzeń, nagrodzone jest gwiazdką. Zdobycie 5 gwiazdek podczas treningu nagrodzone jest dodatkową pieczątką dla zawodnika.

„Omijanie Góry Lodowej z BH” – piramida z 5 pachołków
ustawiona jest dwa metry od siatki po prawej oraz lewej stronie zostawiając przy liniach bocznych ok. 1 metra z każdej ze
stron siatki. Trener nagrywa 4 piłki na BH. Zadaniem zawodnika
jest zagranie piłki w taki sposób, aby ominąć pachołki od strony
bocznej i trafić w kort. Po rozegraniu serii uderzeń, zawodnik
zbiera dwie piłki.

5min.

Bezbłędne wykonanie serii 4 uderzeń, nagrodzone jest gwiazdką. Zdobycie 5 gwiazdek podczas treningu nagrodzone jest dodatkową pieczątką dla zawodnika.

„Lodowi Mistrzowie: Serwis-Return” – w narożnikach
kortu trener ustawia płaskie gumowe kolorowe znaczniki.
Pierwszy zawodnik wykonuje serwis sposobem górnym lub po
koźle (w zależności od stopnia zaawansowania uczestników).
Zadaniem odbierającego jest trafienie w kolorowy znacznik
bezpośrednio po pierwszym odbiciu piłki. Jeżeli zawodnik trafi
w znacznik otrzymuje od razu 1 gema. Należy zdobyć jak najwięcej gemów. Punktacja w wymianach pozostaje bez zmian
tzn. 15/30/40/gem.

15 min.

Zwrócenie uwagi na poprawną technikę wykonywanego serwisu oraz returnu. Zwrócenie uwagi na postawę fair play podczas
meczów.

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

CZĘŚĆ KOŃCOWA

1 – Zabawa
uspokajająca

„Uciekające niedźwiadki ” – zawodnicy ustawiają się w parach uprzednio przygotowując tunel z pachołków oraz znaczników. Trener w spokojnym tempie turla piłki w stronę zawodników. Zadaniem uczestników jest unikanie turlających się w ich
stronę piłek i dotarcie do trenera.

3 min.

Trener dba o bezpieczeństwo zabawy. Każdorazowo po przebiegnięciu tunelu należy przybić „piątkę” zawodnikom.

2 – Podsumowanie
zajęć i pożegnanie

Zbiórka, omówienie celów treningu i ocena ich realizacji. Wręczenie pieczątek do dzienniczków za świetny trening.

2 min

Ustawienie dzieci na linii singlowej.
Pożegnanie w formie wspólnej „piątki”. Wspólny okrzyk zaproponowany przez dzieci. Wręczenie pieczątek do dzienniczka.

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