Poziom czerwony
scenariusz treningu

opracowała Ewelina Sterczewska

Wykorzystywanie
swoich silnych stron
Temat treningu (cel główny):
Doskonalenie zagrań stanowiących mocną stronę.
„Turniej rycerski – przejście do ataku!”

Zadania szczegółowe:
›› u
 miejętności mentalne i wychowawcze: rywalizowanie w duchu fair play;
›› u
 miejętności taktyczne: dążenie do jak najczęstszego atakowania swoją mocną stroną;
›› umiejętności techniczne: doskonalenie zagrań: fh z głębi kortu z power step’em,
drive volley oraz wolej;
›› sprawność motoryczna: rozwijanie czasu reakcji oraz szybkości.
Miejsce zajęć: korty dla poziomu czerwonego.
Czas trwania:
60 min.
Liczba ćwiczących: 5 - 6 osób.
Wiek ćwiczących:
7 - 8 lat.
Przybory i przyrządy: tyczki, pachołki, poprzeczka, linie poziome, talerzyki w 5 kolorach,
grzybki, stoper.
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, rozmowa nt. turniejów rycerskich oraz

2 min.

2 – Zabawa
ożywiająca

„Rycerska rozgrzewka”
W ostatnim dniu rycerskich zmagań, tuż przed wielkim Turniejem rycerskim, zawodnicy muszą odbyć solidną rozgrzewkę - by władanie mieczem przebiegało
sprawnie, a ciężar zbroi nie dokuczał zbyt mocno. Zabawa polega na jak najdłuższym utrzymaniu piłki na rakiecie, w trakcie wykonywania różnorodnych zadań.
Trener komunikuje dzieciom kolejne zadania: 1) marsz w przód (z piłką na rakiecie) 2) trucht 3) stanie na prawej nodze 4) podskoki obónóż 5) stanie na lewej
nodze 5) krok skrzyżny 6) marsz w tył 7) krok odstawno-dostawny w prawo,
w lewo 8) wypady jednonóż itd. Trener, kolejne polecenia przerywa (od czasu do
czasu) komendą „do boju”, która oznacza, że rycerze zaprzestają wykonywania
zadań a starają się „porwać” piłkę z rakiety kolegi. W przypadku udanego ataku
w kolejnej rundzie sprytny rycerz, który zdobył dodatkową piłkę - ćwiczy z dwoma,
rycerz bez piłki wykonuje zadanie imitując jej posiadanie. Po kolejnym okrzyku
„do boju” ma szansę odzyskać straconą piłkę.

3 min.

3 – Zabawa
rzutna

„Łucznictwo”
Jedną z konkurencji na turnieju rycerskim jest strzelanie z łuku! By przystąpić do
konkurencji każdy rycerz musi się zaopatrzyć w 10 strzał. Trener podczas tej rudny wciela się w rolę „ruchomego celu”, który z całych swoich sił unika trafienia.
Rycerze ustawiają się w jednej linii, na rakietach położonych za nimi znajduje się
zgromadzona amunicja. Ich zadaniem jest trafić jak najwięcej razy w „ruchomy
cel”. Za każde trafienie, Rycerz przyznaje sobie punkt. Moment startu następuje
w chwili gdy „ruchomy cel” wejdzie w wyznaczoną strefę ataku (środek kortu).
Gdy ruchomy cel znajduje się a) poza strefą ataku, rycerze mogą zbierać amunicję, b) w strefie ataku - mogą tylko strzelać z łuku.

4 min

1) Strzały to piłki tenisowe
2) Strzał z łuku - to rzut piłki
3) Uwaga, punkt przyznaje się za trafienie
tylko poniżej głowy

4 – Zabawa
skocznościowa

„Rycerskie skoki”
Skoczność to cecha każdego Rycerza! Potrzebuje jej w wielu sytuacjach, dlatego kolejna konkurencja będzie polegała na wykonaniu odpowiedniego skoku
w zależności od komendy jaką wyda trener. Zanim rozpoczną się zawody, trener
rozdaje rycerzom 10 monet (o całkowitej wartości 20), które rycerze otrzymują
w zamian za wcześniejsze dokonania. Komendy wydawane przez trenera są
ściśle związane z sytuacjami w jakiej może znaleźć się każdy rycerz. „Energiczny
ogier” - skok w bok obónóż, „zamach mieczem” - odskoczenie w tył jednonóż,
„języki ognia”- podskok z wysokim uniesieniem kolan, „jadowite węże” - przeskoki
na boki z nogi prawej na lewą i z lewej na prawą, „przeskok nad ogniskiem” - skok
tzw. nożycami. Gdy rycerz wykona niewłaściwy skok w stosunku do komendy
musi oddać monetę o wartości 1 do skarbca królestwa.

3 min

1) Monety to kolorowe „talerzyki”. Kolory
mają określone wartości monet: niebieska - 1, czerwona - 2, żółta- 5, zielona 10, biała - 25.
2) Trener w wiadrze trenerskim przechowuje monety całego królestwa

5 – Gry szybkościowe
– współzawodnictwo

„Rycerski tor przeszkód”
W tym zadaniu Rycerze mierzą się z torem przeszkód, którego pokonanie będzie
wyzwaniem. Rycerze mają za zadanie dobiec do swojego miecza (rakieta), użyć
go by jak najszybciej przebić smocze jaja (piłki) do sąsiedniego królestwa (wyznaczona strefa za siatką). Następnie z bronią w ręku rycerz wykonuje przeskoki
jednonóż nad dzikimi wężami (tyczki leżące na korcie), po czym wskakuje na
wysokiego konia (skok obónóż nad poprzeczką) i pomimo pędu wierzchowca
utrzymuje na nim równowagę (równoważne przejście po „grzybkach”) i na koniec wykonuje spektakularne zejście z konia tj. wykonuje naskok z mieczem w gotowości. Najszybszy Rycerz otrzymuje od trenera Monetę o wartości 5, a wszyscy
pozostali którzy ukończą tor, monetę o wartości 2.

5 min

1) Trener mierzy czas każdemu rycerzowi.
2) Ustawione są dwa tory i równolegle tory
pokonuje dwóch rycerzy

2

ROZGRZEWKA TECHNICZNA
1 – Wmiana z parach,
otrzymanie piłki
z określonej strony
ciała, współpraca

Rycerze dobierają się w pary i ustawiają naprzeciwko siebie. Ich zadaniem jest
utrzymanie jak najdłuższej wymiany grając wyłącznie z prawej strony ciała.
W jednej wymianie zawodnicy mogą wspomóc się dwoma odbiciami kontrolnymi.
W drugiej turze zawodnicy grają wyłącznie z lewej strony ciała, a w utrzymaniu wymiany mogą wspomóc się 1 fh oraz 2 podbiciami kontrolnymi.
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.

8 min

CZĘŚĆ GŁÓWNA
1– Tenis
– część otwarta,
gra do 7 punktów

Dziś najważniejszy dzień turniejowy - który wyłoni najlepszego rycerza spośród
wszystkich dzielnych śmiałków, którzy zawalczyli o ten tytuł. Turniej polega na rozegraniu meczy systemem „każdy z każdym”. Za zajęcie: I miejsca w grupie rycerz
otrzymuje zielony talerzyk, za miejsce II i III - żółty a za IV,V lub VI miejsce - czerwony.

Rozmowa
podsumowująca

Rycerze! Po pierwszej rudzie turnieju rycerskiego mamy już faworytów, ale prawdziwy rycerz walczy do końca a los może okazać się przewrotny. Pamiętacie Rycerze
o co walczycie? (odp.: honor, cześć i chwała) Wiedzcie, że Królestwo ceni najbardziej Rycerzy o nieposkromionej odwadze, którzy nie wahają się użyć miecza!
Z polecenia króla w kolejnej - już ostatniej rundzie turnieju - celne ataki będą hojnie
wynagradzane! Czy chcecie zahartować swój „miecz”(mocną stronę) by w kolejnej rundzie nie zawahać się go użyć?

2 – Tenis
– część zamknięta
– doskonalenie
techniki

Zawodnicy mają za zadanie utrzymać 4 piłki z głębi kortu, a następnie w sytuacji
gdy przeciwnik zagra średniej długości piłkę na stronę forhendową, rycerz musi
przejść do ataku. Po przejęciu inicjatywy, stara się dojść do siatki wykorzystując
wcześniej poznane techniki (power step, drive wolej, wolej). Podczas ćwiczenia,
pary zostają zmienione przez trenera dwukrotnie.

Rozmowa
podsumowująca

Rycerze! Przed Wami ostateczna próba! Pamiętajcie, że walczycie o tytuł najlepszego z najlepszych! Powodzenia!

3 – Tenis
– część otwarta
– gra uproszczona

Przed nami ostateczna rozgrywka Turnieju Rycerskiego, która wyłoni zwycięzcę. Od
tego dnia Mistrz będzie stał zawsze u boku Króla. Rycerze ponownie rozgrywają
pojedynki „każdy z każdym”. Tym razem mecz rozgrywany jest do 10 punktów.
Jako, że Król chce mieć obok siebie odważnego ale i rozsądnego Rycerza, zarządził, że za wykorzystanie swojej mocnej strony, która bezpośrednio przyniesie punkt
zwycięzcy akcji - Rycerz otrzymuje 3 punkty w meczu i dodatkowo 1 białą monetę
(wartość 25!).

10 min

1) Skarbcem może być wiadro trenerskie.
2) Monety to zielone piłki.

7 min

13 min

CZĘŚĆ KOŃCOWA
1 – Z abawa
uspokajająca

Podsumowanie Turnieju Rycerskiego, nagrodzenie zwycięzcy. Podliczenie wartości posiadanych monet. Przypomnienie wartości jakimi kierowali się rycerze
i cech charakteru, które ich określały.

3 min.

2 – Podsumowanie
zajęć i pożegnanie

Zbiórka, omówienie celów treningu i ocena ich realizacji. Podsumowanie i powtórzenie znaczenia zasady fairplay w sporcie i życiu.
Posprzątanie sali i pożegnanie.

2 min
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Do zwycięzcy całego turnieju, pozostali
rycerze i trener zwracają się na kolejnym
treningu per „Rycerz „x” (np. Jan) z „y”….
(np. Poznania)”.

