Poziom czerwony
scenariusz treningu

opracowała Magdalena Lelonek

Atakowanie

słabych stron
przeciwnika
Temat treningu (cel główny):
Atakowanie uderzeniem po krosie.
Słaba strona przeciwnika: przeciwnik
ma trudności z wykonaniem uderzenia
piłki zagranej po krosie. „Mistrz krosa”.
Zadania szczegółowe:
›› umiejętności mentalne i wychowawcze: współpraca w parach;
›› umiejętności taktyczne: umiejętność identyfikacji słabej strony przeciwnika, wiedza
na temat korzyści płynących w zagrania po krosie;
›› umiejętności techniczne: umiejętność zagrania uderzenia FH po krosie;
›› sprawność motoryczna: koordynacja ruchowa, szybkość.
Miejsce zajęć: kort tenisowy.
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, 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.
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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”. Dziś dzieci zdobywają sprawność „Mistrz krosa”. Trener rozmawia z zawodnikami o sposobach wygrywania punktów i tego w jaki
sposób można wygrywać. Jednocześnie zwraca uwagę,
że jednym ze sposobów może być zwrócenie uwagi na
słabe strony przeciwnika i wykorzystywanie tego.

4 min.

Ustawienie na linii końcowej kortu przed trenerem.

Zabawa
ożywiająca

Berek „Galaktyczny banan”
Osoba wyznaczona- berek „goni dzieci”. Osoba złapana
staje w rozkroku z rękami złączonymi nad głową. Pozostali
uczestnicy zabawy mogą „uwolnić” banana podbiegając
do niego i opuszczając mu ręce.

4 min.

Można wyznaczyć 2 berków. Berek powinien być oznaczony.

Gra
rzutna

„Mistrzowska para”
W parach dzieci wykonują rzuty do siebie w określony
przez trenera sposób. Wygrywa para, która najszybciej
wykona serię rzutów (np. 10).

3 min.

Dzieci ustawione, tak aby pary nie przeszkadzały sobie
w rzutach. Para obok pary.

Zabawa
skocznościowa

„Do mety”
Dzieci w parach ustawione naprzeciwko siebie w odległości ok. 8 metrów. Pomiędzy nimi na środku stoją znaczniki.
Dzieci na komendę wykonują skoki w ich stronę. Dziecko,
które pierwsze skoczy na znacznik wygrywa. Dzieci wykonują różne rodzaje skoków: wieloskoki, obunóż itp.

5 min.

Ze względów bezpieczeństwa metą mogą być 2 znaczniki, tak aby każdy skakał w stronę swojego.

Gra
szybkościowa

„Kosmiczny tor”
Dzieci podzielone na drużyny. Ich zadaniem jest pokonanie
toru przeszkód ustawionego przez trenera. Tor jest krótki
i obejmuje m.in. ćwiczenia na drabinie poziomej.

7 min

W zabawie mogą być wykorzystywane różne przybory,
grze może towarzyszć kosmiczna fabuła.
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CZĘŚĆ GŁÓWNA

Rozgrzewka
tenisowa,
zadanie „O”

Dzieci grają w parach grę deblową tzw. „systemem siatkarskim”. Polega on na tym, że returnujący „wystawia” piłkę
swojemu partnerowi, tak aby ten mógł ją przebić na drugą
stronę kortu w jak najlepszy sposób. W tym systemie premiowane są zagrania po krosie po właściwym - wysokim
„wystawieniu” piłki partnerowi na środek. Trener pyta dzieci o korzyści grania kątowego i zwraca uwagę na wykorzystywanie krosa, gdy przeciwnik ma słabą pracę nóg i nie
zdąża do piłek zagranych po krosie.

8 min.

Dzieci powinny poznać na poprzednich treningach grę
„systemem siatkarskim” (patrz: przepisy Talentiady Tenisowej).

Zadanie
z trenerem „Z”

Zawodnik odbija piłkę z nagrania trenera:
zadanie 1. zawodnik uderza FH kros
zadanie 2. zawodnik uderza odwrotny FH kros
zadanie 3. zawodnik uderza FH ze środka przez dowolny
narożnik.
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.
W narożnikach FH i BH, ustwione są znaczniki przypominające.

Rozegranie
punktu
z zadaniem „O”

Gra na punkty. Po rozegraniu dwóch neutralnych uderzeń
ze środka następuje rozegranie punktu, zainicjowane uderzeniem po krosie.

10 min.

Pary grają równolegle na kortach czerwonych. Za zdobycie
punktu zawodnik dostaje spinacz lub naklejkę.

CZĘŚĆ KOŃCOWA

Zabawa
uspokajająca

„Budujemy galaktyczne domy”
Pw. dzieci siedzą w siadzie skrzyżny (lub stoją). Imitują
budowanie domów – składają dłonie jedna nad drugą, raz
prawa, raz lewa, zmierzając w górę, aż dotrą do dachu- wyciągają ręce w górę i stają na palcach.

3 min

Ustawienie na obwodzie koła.

Ćwiczenia
gibkościowe

Ćwiczenia rozciągające statyczne.

2 min.

Ustawienie na obwodzie koła.

Podsumowanie
treningu

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

4 min.

Ustawienie na obwodzie koła.

Legenda:
FH – forhend
BH – bekhend
Pw. – pozycja wyjściowa
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