Poziom czerwony
scenariusz treningu

opracowała Ewelina Sterczewska

Wykorzystywanie
swoich silnych stron
Temat treningu (cel główny):
Doskonalenie mocnej strony – atak drive volleyem.
„Obrona królewskiego zamku i odzyskanie skarbca!”

Zadania szczegółowe:
›› umiejętności mentalne i wychowawcze: współpraca w parach w celu osiągnięcia
wspólnego celu;
›› umiejętności taktyczne: wykorzystywanie uderzeń ze swojej mocnej strony;
›› umiejętności techniczne: umiejętność zagrania drive volleya;
›› sprawność motoryczna: kształtowanie prawidłowego zeskoku (lądowanie).
Miejsce zajęć: korty dla poziomu czerwonego.
Czas trwania:
60 min.
Liczba ćwiczących: 5 - 6 osób.
Wiek ćwiczących:
7 - 8 lat.
Przybory i przyrządy: step, pachołki o różnych rozmiarach, wiadro, kosz zielonych piłek.
Metody prowadzenia zajęć: zabawowa klasyczna, zabawowa- naśladowcza, bezpośredniej celowości ruchu.
Formy organizacyjne prowadzenia zajęć: grupowa, w parach, indywidulna.

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 dzieci, przywitanie, sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć. Przedstawienie celów treningu. Przypomnienie
poprzednich zajęć, wprowadzenie do świata rycerskiego, rozmowy o zadaniach rycerzy.

2 min.

2 – Zabawa
ożywiająca

„Raz, dwa, trzy”
Każdy rycerz by rzetelnie bronić swojego królestwa musi doskonale władać swoją bronią. Zanim jednak jej użyje musi
przyjąć prawidłową pozycję wyjściową. Jak tenisista, który
zanim wykona uderzenie z fb lub bh - wykonuje pozycję wyjściową. W tej zabawie dzieci stają w szeregu na linii końcowej
kortu,, a jeden zawodnik zatrzymuje się na przeciwległej linii
końcowej, ustawiając się tyłem do pozostałych dzieci. Dziecko
to ma rolę rycerza, który wypowiada tekst :”raz, dwa trzy rycerz
patrzy!”, lub by utrudnić życie pozostałym zawodnikom: „raz,
dwa, trzy - tenisista patrzy”. Dzieci gdy, rycerz jest odwrócony
do nich tyłem, biegną w jego kierunku. Gdy natomiast padają
w/w słowa ustawiają się nieruchomo w pozycji: tenisowej lub
gotowości do przeprowadzenia ataku mieczem. Rycerz ma
za zadanie ocenić sylwetki zawodników i w przypadku gdy
dostrzega błąd, koryguje go a zawodnik w zamian cofa się o
3 kroki. W kolejnej rundzie rycerzem zostaje ten, kto jako pierwszy pokona linię końcową na której stoi rycerz.

3 min.

1) Zanim dzieci przystąpią do zabawy, trener powinien zaprezentować obie pozycje.
2) Zawodnik, który wykonuje te pozycje najlepiej powinien zostać pierwszym rycerzem.
3) Trener pomaga w analizie ustawień.

3 – Zabawa
rzutna

„Obrona zamku”
Zamek królewski ponownie został zaatakowany. Tym razem
nie przez smoka, a inną armie rycerzy. Skuteczną obroną jest
wyrzut „kul ognia” z twierdzy, w kierunku przeciwników. W tym
celu zawodnicy ustawiają się na linii końcowej kortu na podwyższeniu i starają się bardzo celnie strącić przeciwnika, który ustawił się w różnych miejscach na tej samej połowie kortu.
Gdy naszym rycerzom uda się strącić połowę przeciwników,
misję należy uznać za zakończoną, ponieważ gdy wróg zorientuje się, że został znacznie osłabiony - wycofa się.

4 min.

1) Podwyższenie stanowią stepy
2) Przeciwnikami są pachołki o różnych wysokościach

4 – Zabawa
skocznościowa
z kształtowaniem
czasu reakcji

„Zeskoki z twierdzy”
Gdy rycerze bronią swojego zamku na twierdzy, czasami kończy im się broń i wówczas muszą przejść do walki na ziemi.
Nie mogą sobie pozwolić na schodzenie po drabinie, bo to
zbyt długo trwa. Dlatego rycerze w tej zabawie będą ćwiczyć
prawidłowy zeskok z twierdzy. Trener wydawać będzie trzy
komendy: przód, tył oraz zostań. Każda z tych komend sugeruje, w którym kierunku ma się odbyć zeskok - do przodu, do
tyłu czy skok ma mieć miejsce na twierdzy. W przypadku gdy
rycerz pomyli kierunek zeskoku, obiecuje poprawę przełożonemu (trenerowi) i wraca do gry!

3 min.

Bardzo ważne jest by zwrócić szczególną uwagę na technikę
zeskoku. Kolana „nie wyprzedzają” stopy, nie rozchodzą się
na boki ani nie schodzą do środka przy lądowaniu. Zeskok
powinien być dobrze zamortyzowany.

5 – Gry szybkościowe
– współzawodnictwo

„Rabusie”
Podczas bitew rycerskich, nierzadko się zdarza, że walczącym wytrącona zostaje broń. W związku z tym rycerz musi się
nauczyć ją pozyskiwać i unikać porwania swojej własnej. W
tym celu zawodnicy biegają po korcie z rakietą, na której znajduje się piłka. Zadaniem rycerzy jest zdobycie jak największej
ilości piłek. Uwaga! Po zdobyciu piłki, zawodnik kładzie ją na
swoją rakietę. Zwycięża Rycerz, który zdobył najwięcej piłek!

3 min

Gdy piłki upadną z rakiety, każdy może je „zrabować”

ROZGRZEWKA TECHNICZNA
1– Ćwiczenia,
wymiana
z akcentem
koordynacyjnym

Dzieci na początku gry otrzymują pulę punktów, z której dzieci
w parach starają się utrzymać wymianę jak najdłużej. Po każdym odbiciu zawodnik musi wypowiedzieć słowo związane
ze światem rycerskim. Jeśli nie zdąży go wypowiedzieć, zanim
piłka wróci na jego połowę kortu, to traci punkt z puli otrzymanej
na początku treningu.

5 min

Punktami, które otrzymują dzieci mogą być „talerzyki”.

2– Ćwiczenia wymiany
z dojściem do siatki

Ćwiczenie polega na zagrywaniu pierwszej piłki z głębi kortu
(fh, bh) a następnie dojście do siatki i zagranie wolejem. Po
udanym zagraniu, zawodnik pozostaje przy siatce do momentu
rozstrzygnięcia wymiany.

5 min

Ćwiczenie odbywa się w karze serwisowym, które można
skrócić, w przypadku, gdyby zawodnik nie zdążał dojść do
siatki.
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CZĘŚĆ GŁÓWNA
1– Tenis
– część otwarta,
gra na punkty
z wykorzystaniem
mocnej strony

Zamek został dziś oblężony przez rycerzy obcej armii. Gołąb doniósł, że obca armia wykradła z ich królestwa 100 monet! Nasi
rycerze postanowili odzyskać skradziony skarb! By to zrobić
zawodnicy rzucili wyzwanie wrogowi. By odzyskać monety, rycerze muszą współpracować w parach. Ich rolą jest zadanie jak
najwięcej celnych ataków we wroga, a zatem każde użycie miecza (silnej strony), zakończone punktem przywraca królestwu
2 monety do skarbca. Dzieci dobierają się w pary. Rozgrywka
trwa 3 min. po tym czasie następuje zmiana par. Każdy rycerz
odbywa 3 pojedynki.

Rozmowa
podsumowująca

Rycerze, jak wam idzie przywracanie monet królestwu? Czy
korzystanie z miecza nie sprawia Wam kłopotów? A może
chcecie poznać jeszcze jedną tajemną technikę uderzenia? Jestem przekonana, że pozwoli ona Wam zdobyć jeszcze więcej
monet. Chcecie ją poznać?

2 – Tenis
– część zamknięta
– doskonalenie
techniki uderzeń
atakujących

1. Trener nagrywa dzieciom po 3 piłki na stronę forhendową.
Zadaniem rycerza, jest odegranie piłki z głębi kortu, przejście
do ataku - wejście w kort, oraz atak nadlatującej piłki drive
volleyem.

4 min

2. Zawodnicy trenują w parach. Ich zadaniem jest „wyłapywanie” szans na zagranie drive volleya. Za każdego „driva” z fh,
para otrzymuje 1 monetę do skarbca! Uwaga! Gdy jeden zawodnik z pary wykona dwa premiowane uderzenia pod rząd,
kolejne musi zostać wykonane przez drugą osobę z pary.

6 min

Rozmowa
podsumowująca

Rycerze, i znów wasza mocna strona wzbogaciła się o kolejne
uderzenie! To znaczy że Wasz atak jest naprawdę groźny! Pokażcie na co was stać i odzyskajcie skradzione monety! Uwaga
za każdego drive volleya w wymianie otrzymacie 2 monety, a
jeśli będzie to zwycięskie uderzenie to aż 6 monet! Do boju!

3 – Tenis
– część otwarta
– gra uproszczona

Dzieci ponownie współpracują w celu odzyskania monet. Mecze trwają 3 min. Zawodnicy nadal otrzymują 1 monetę za zwycięski atak, dodatkowo otrzymują 2 monety, jeśli w wymianie
pojawi się drive volley, a jeśli po nim nastąpi wygranie wymiany
- to rycerz przywraca do skarbca aż 6 monet!

Rozmowa
podsumowująca

Gratulacje! Dzięki Wam skarbiec znów jest wypełniony po
brzegi. Czy wasza mocna strona sprawdza się w atakowaniu
wroga? Pozwala Wam zdobywać punkty? To czy warto z niej
korzystać?

10 min

10 min

CZĘŚĆ KOŃCOWA
1 – Z abawa
uspokajająca

Na koniec treningu dzieci muszą wspólnie wymyślić nazwę
dla swojego królestwa.

3 min.

2 – P odsumowanie
zajęć i pożegnanie

Zbiórka, omówienie celów treningu i ocena ich realizacji. Podsumowanie i powtórzenie znaczenia współpracy w zespole.
Posprzątanie sali i pożegnanie.

2 min

Produkt dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystki
w ramach Narodowego Programu Upowszechnienia Tenisa.
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1) Skarbcem może być wiadro trenerskie.
2) Monety to zielone piłki.

