Poziom czerwony
scenariusz treningu

opracowała Magdalena Lelonek

Atakowanie

słabych stron
przeciwnika
Temat treningu (cel główny):
Atakowanie BH przeciwnika.
Słaba strona przeciwnika: uderzenie BH.
„Mistrz prawej i lewej strony”.
Zadania szczegółowe:
›› umiejętności mentalne i wychowawcze: współpraca w parach;
›› umiejętności taktyczne: atakowanie słabszej strony przeciwnika – BH; umiejętność
identyfikacji piłki, którą można zagrać na stronę BH przeciwnika; wiedza na temat
sposobów wygrywania punktów w tenisie;
›› umiejętności techniczne: doskonalenie precyzji, umiejętność trafienia w lewą stronę
kortu z FH i BH;
›› sprawność motoryczna: koordynacja ruchowa i szybkość.
Miejsce zajęć: kort tenisowy, na którym wyznaczone są korty do poziomu czerwonego
oraz siatki do mini tenisa.
Czas trwania:
60 min.
Liczba ćwiczących: 6 - 8 osób.
Wiek ćwiczących:
7 - 8 lat.
Przybory i przyrządy: rakieta tenisowa dla każdego uczestnika, piłki tenisowe czerwone
- koszyk, znaczniki różnokolorowe, pachołki, kartki z literką P i L, obręcze gimnastyczne,
znaczniki płaskie, spinacze lub naklejki.
Metody prowadzenia zajęć: zadaniowa ścisła, zabawowa klasyczna, zabawowa-naśladowcza, bezpośredniej celowości ruchu.
Formy organizacyjne prowadzenia zajęć: indywidualna, w parach.

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

Czynności
organizacyjno-porządkowe

Zbiórka w szeregu, przywitanie, sprawdzenie listy obecności i przygotowania ćwiczących, przedstawienie celów
zajęć. Wprowadzenie dzieci w tematykę zdobywania
sprawności „Galaktycznych mistrzów”. Trener rozmawia
z zawodnikami o sposobach wygrywania punktów i tego
w jaki sposób to osiągnąć. Jednocześnie zwraca uwagę,
że jednym ze sposobów może być zwrócenie uwagi na
słabe strony przeciwnika i wykorzystywanie tego.

4 min.

Zabawa
ożywiająca

Berek „Prawa-lewa”
Galaktyczni mistrzowi muszą perfekcyjnie rozpoznawać
prawą i lewą stronę. Dwie osoby oznaczone są berkami.
Jeden jest oznaczony literą P (kartka z literą przyklejona do
ubrania), drugi literą L. Berek P to berek „ prawy”, berek L
to berek „lewy”. Osoba złapana przez berka prawego zatrzymuje się i podnosi do góry prawą dłoń, osoba złapana
przez berka lewego zatrzymuje się podnosi lewą dłoń. Pozostali uczestnicy mogą uwolnić stojące dzieci przybijając
z nimi piątkę tą dłonią, którą dziecko zatrzymane trzyma
w górze.

3 min.

Zabawa
rzutna

„Celowanie w nagrodę”
Przyszli mistrzowie galaktyczni (zawodnicy) rzucają piłki
tenisowe różnymi sposobami w cele rozłożone na korcie
(pachołki, obręcze). Po serii rzutów zawodnik, który trafił
w przybór zabiera go i ustawia w „swojej bazie” usytuowanej za linią rzutów.

4 min.

Zabawa
skocznościowa

„Galaktyczne krasnoludy”
Dzieci (galaktyczne krasnoludy)wykonują na jednej połowie kortu podskoki zmienne (przemierzają podskokami galaktykę). Na sygnał trenera „Lewa” zatrzymują się na lewej
nodze, na sygnał „Prawa” na prawej nodze.

3 min.

Zabawa
szybkościowa

„Lewa trenera”
Zawodnicy startują w kierunku trenera pojedynczo, gdy ten
wypowie słowo „Lewa” lub „Prawa”. Zadaniem zawodnika
jest przybić jak najszybciej z trenerem piątkę swoją lewą
ręką z lewą ręką trenera oraz następnie analogicznie dla
prawej strony.

3 min

2

Ustawienie na linii końcowej kortu przed trenerem.

Bezpieczeństwo wykonywania rzutów. Dzieci idą po
„nagrody” wyłącznie na komendę trenera.

Dzieci ustawione są w rzędzie, startują z pozycji wyjściowej. Odcinek do przebiegnięcia jest krótki (ok. 5 m).

CZĘŚĆ GŁÓWNA

Wymiana
w parach

Wymiana w parach. Po wymianie trener zadaje pytanie
zawodnikom, o to z której strony przeciwnik odbijał gorzej.
Następnie trener wskazuje, że jeśli przeciwnik ma taką
„słabszą” stronę, a jest to najczęściej strona BH, to należy
nauczyć się grać na tę stronę.

5 min.

Gra na kortach czerwonych równolegle.

Gra na punkty
z zadaniem „O”

Gra na punkty w parach na czas przez 5 min. Zawodnik
otrzymuje punkt, kiedy przeciwnik psuje „łatwą” piłkę z BH.
Wprowadzenie piłki rzutem jednorącz znad głowy.

10 min.

Ustawienie dzieci jw.
Za zdobycie punktu zawodnik
dostaje spinacz lub naklejkę.

Zadanie
z trenerem „Z”

Zawodnik odbija piłkę z nagrania trenera zawsze na stronę BH kortu. Rodzaj odbicia jest zależny od nagrania piłki
przez trenera. Kolejne warianty nagrania piłki to:
zadanie 1. zawodnik uderza FH ze środka kortu
zadanie 2. zawodnik uderza z różnych miejsc kortu wybranych przez trenera
zadanie 3. zawodnik uderza z nagrania trenera naprzemiennie BH i FH. Zawodnik zawsze odgrywa na BH !!!
Każdy zawodnik odbija serię składającą się z 3 uderzeń
i zbiega za kort na zadania dodatkowe

10 min.
każde
zadanie
trwa ok.
3 min.

Osoby oczekujące na wykonują zadania dodatkowe.
Na stronie BH, w którą celuje zawodnik oznaczone
jest pole trafień (sektor).

Rozegranie punktu
z zadaniem „O”

Rozgrywanie z przeciwnikiem punktu po nagraniu trenera
w dowolne miejsce na korcie. Zadaniem zawodnika jest
zaatakowanie jej przez BH przeciwnika. Premiowane jest
zakończenie punktu w maksymalnie dwóch uderzeniach
(zawodnik otrzymuje 3 pkt.).

8 min.

CZĘŚĆ KOŃCOWA

Zabawa
uspokajająca

„Pożegnajmy się”
Zawodnicy ustawieni w parach w rozkroku na wprost siebie.
Trener podaje nazwę strony i kończyny, a zawodnicy mają
się dotknąć wskazaną kończyną np. prawa ręka, lewa noga,
czoło itp.

3 min.

Ćwiczenia gibkościowe

Ćwiczenia rozciągające statyczne.

3 min.

Ustawienie w luźnej gromadzie.

Podsumowanie
treningu

Omówienie zadań. Wyróżnienie najlepszych uczestników
zajęć. Wszyscy zawodnicy otrzymują sprawność „Mistrz
prawej i lewej strony”. Zwrócenie uwagi na wykorzystywanie
słabej strony przeciwnika w grze na punkty. Pożegnanie.

4 min.

Ustawienie na obwodzie koła.
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