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 głębokiej piłki. Return.

Zadania szczegółowe:
›› umiejętności mentalne i wychowawcze: dziecko współpracuje w grupie
oraz przestrzega zasady Fair Play;
›› umiejętności taktyczne: rozumie pojęcie „taktyka” zagrania długiej lub krótkiej piłki;
›› u
 miejętności techniczne: długość piłki zgranej z głębi kortu i returnu;
›› sprawność motoryczna: doskonali rózne sposoby poruszania się .
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.

2 – Zabawa
ożywiająca

1. Połowa kortu – kto jak najszybciej przebiegnie po
wszystkich liniach koru, można przeskakiwać z linii na linie.
2. jw poruszanie się tylko krokami odst dostawnymi.
3. Bieg po tzw 5. Pachołki tworzą piątkę jak w kostce. Trzeba
obiegać każdy pachołek i za każdym razem środkowy.

1 min.

3 – Zabawa
rzutna

1. Każde dziecko posiada piłkę. Poruszanie się w lewo prawo,
przód, tył z jednoczesnym podrzucaniem piłki i łapaniem.
2. W parach na polach serwisowych – podrzuty na wysokość barku sposobem dolnym. Partner musi złapać piłkę
w najwyższym punkcie. Wspólne gonienie się.

1,5 min.

4 – Zabawa
skocznościowa

Skoki na skakance
1. dowolne.
2. szeroko na nogach.
3. w poruszaniu się krokiem odst dost w lewo i prawo.

3 min

5 – Gry szybkościowe
– współzawodnictwo

Każdy zawodnik ma ułożony z kolorowych pachołków kwadrat 4m x 4m. Zawodnik stoi w środku kwadratu. Trener
wypowiada kolor pachołku, zawodnik dobiega do niego
i wraca do naskoków(3), i trener następny kolor wybiera itd.

3 min

Ustawienie w szeregu.

1min
1 min.

1,5min

4 różne kolory pachołków.

ROZGRZEWKA TECHNICZNA/SPECJALNA

1 – Ćwiczenia,
poruszania się
akcentem koordynacyjnym

1. Zawodnicy z rakietami po dwóch stronach siatki. Naśladowanie poruszania się, lewo, prawo, przód, tył – krok odst
dost, skrzyżny.
2. jw. jeden zawodnik dorzuca partnerowi piłkę – krótką, długą, na lewo, na prawo. Partner łapie piłkę do ręki i rakiety
tzw rak i odrzuca piłkę z wykonaniem skrętu tułowia i tzw.
przejścia przez biodro pivot.
3. jw która para zrobi 10 x najszybciej – wygrywa.

5 min

Zwrócenie uwagi na naskok.

2 – Rozgrzewka
tenisowa
– rytm

1. Gra w parach tylko forhand
2. jw. tylko backhand
3. Na zmianę forhand backhand

2min
2min
2min

Nie można zagrać dwa razy tym samym uderzeniem.
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CZĘŚĆ GŁÓWNA

1 – Tenis
– część otwarta

Kostki do gry – dwie drużyny 2 osobowe – gra pojedyncza.
Rzut kostek do gry:
np. wypada suma 5 – kto wygra punkt zdobywa 5 pkt.
Po każdym secie zmiana par – drużyn.

10 min.

Na punkty – do 7 pkt.

2 – Tenis
– część zamknięta
– doskonalenie
techniki

serwis c.d.
1. Serwis i stop:
a. zatrzymanie ruchu w punkcie uderzenia;
b. z zakończeniem ruchy.

10 min.

Wykonanie serwisu do wyznaczonego celu.
Returnujący, naskok, poruszanie się do środka kortu.

2. Serwis z wyznaczoną trajektorią –uderzenie przez
hula hop lub okienko nad siatką
3. Serwis do wyznaczonych stref.
4. Serwis i return. Returnujący odgrywa piłkę do strefy pola
deblowego i powrót w stronę środka geometrycznego kortu.
3 – Tenis
– część otwarta
– ćwiczenia
taktyczne lub gra
uproszczona

Turniej każdy z każdym do 7 punktów.
Za return do wyznaczonej strefy pola deblowego dodatkowy
punkt

CZĘŚĆ KOŃCOWA

1 – Zabawa
uspokajająca

Kręgle – kto strąci najwięcej puszek

3 min.

Rzuty sposobem dolny, kształtujące czucie rzutu.
Możliwość wyłonienia zwycięzcy.

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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