Poziom czerwony
scenariusz treningu
opracował Jacek Multan

ATAK DO siatki

– nauka techniki woleja
Temat treningu (cel główny):
Nauka kontroli kierunku uderzenia piłki z woleja.

Zadania szczegółowe:
›› umiejętności mentalne i wychowawcze: Dziecko angażuje się podczas rywalizacji
międzygrupowej. Umiejętność zachowania się po odniesionej porażce i zwycięstwie;
›› umiejętności taktyczne: Dziecko zna podstawowe kierunki zagrania piłki w tenisie
i wykorzystanie ich w trakcie wymiany;
›› umiejętności techniczne: wykonanie uderzenia z Fh i Bh wolejem w wyznaczonym
kierunku i strefę;
›› sprawność motoryczna: koordynacja ruchowa, szybkość reakcji i dostosowanie się
do zmiennych sytuacji na korcie.
Miejsce zajęć: korty dla poziomu czerwonego.
Czas trwania:
60 min.
Liczba ćwiczących: 6 - 8 osób.
Wiek ćwiczących:
7 - 8 lat.
Przybory i przyrządy: rakiety, piłki, pachołki, znaczniki, obręcze hula – hoop
Metody prowadzenia zajęć: z abawowa, zadaniowa ścisła, prób i błędów.
Formy organizacyjne prowadzenia zajęć: indywidualna, zespołowa, 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 / Rozgrzewka ogólna

1 – Zadania organizacyjno-porządkowe

Zbiórka, powitanie, podanie tematu treningu oraz wyjaśnienie aspektów rywalizacji i emocji podczas walki sportowej

2 min.

Rozmowa na temat umiejętności kontroli emocji i zachowania koncentracji podczas gry.

2 – Zabawa
ożywiająca

„Berek tarcza” – dzieci poruszają się z rakietami na połowie kortu deblowego. Trener ustawiony na środku pola
z koszykiem, wykonuje rzuty w kierunku zawodników, starając się zbić / trafić delikatnie uczestników zabawy. Osoba zbita wykonuje zadanie dodatkowe. Dzieci mogą bronić
się rakietami.

3 min.

Określenie zadania dodatkowego dla osoby zbitej.
Trener wykonuje bezpieczne rzuty – zbicie liczy się także
po koźle.
Prowadzący może przemieszczać się na polu zabawy.

3 – Zabawa
rzutna

„Wyścig rakietowy” – dzieci układają rakiety na korcie
w odległości ok. 1 m. od linii końcowej. Dysponują dwiema
piłkami czerwonymi. Zadaniem zawodnika jest wykonanie
celnego rzutu dowolnym sposobem, w rakietę, zza linii końcowej. Jeżeli uda mu się trafić piłką w dowolną część rakiety, wtedy dziecko przekłada o jedną długość swoją rakietę
w kierunku siatki. Wygrywa osoba, która jako pierwsza
osiągnie wyznaczoną linię / strefę kortu.

4 min.

Dziecko po wykonaniu dwóch rzutów, musi zebrać piłki
z kortu, aby kontynuować wyścig.
Trener aktywnie sędziuje i tworzy atmosferę wyścigu.
Prowadzący może uczestniczyć w wyścigu.

4 – Zabawa
skocznościowa

„Kangury” – ustawienie obręczy hula-hoop na obwodzie
koła. Każdy zawodnik zajmuje jedną obręcz. Trener wyrzuca piłki na kort a zadaniem uczestników zabawy jest chwyt
piłki obunóż i „przetransportowanie” jej do swojej obręczy,
wykonując skoki obunóż. Osoba, która zdobędzie najwięcej piłek w określonym czasie – wygrywa.

3 min.

Trener narzuca piłki na środek okręgu utworzonego z obręczy,
aby każdy zawodnik miał takie same szanse i odległości
do pokonania.
Dostosowanie liczby wyrzucanych piłek na pole, do liczby
uczestników i intensywności gry / zabawy.

5 – Gry szybkościowe
– współzawodnictwo

„Sprint po piłkę” – zawodnicy ustawieni w dwóch rzędach na linii końcowej. Trener stoi na wysokości połowy
kara serwisowego trzymając dwie piłki w dłoniach. Sygnałem startu dla dziecka, jest wyrzucenie piłki przez prowadzącego, którą uczeń musi złapać po jednym koźle.

3 min

Wysokość podrzucanych / opuszczanych piłek uzależniona
od poziomu zaawansowania i sprawności dziecka.
Prowadzący podrzuca jedną / dwie piłki jednocześnie
(sprint indywidualny / w dwójkach).
Każdy udany chwyt piłki po jednym koźle – punkt dla zawodnika.

ROZGRZEWKA TECHNICZNA

1 – Ćwiczenia,
wymiany
z akcentem
koordynacyjnym

„Koperta I” – rozegranie piłki po kopercie z przyjęciem
kontrolnym. Osoba, która serwuje gra po krosie, returnujący odbija piłki po linii.
Zadaniem zawodników jest utrzymanie jak najdłuższej
wymiany.

5 min

Serwis wykonujemy sposobem górnym.
Zawodnicy liczą poprawne zagrania w wymianie – gra na
rekord.
Zmiana zawodników w dwójkach co 1,5 min.

2 – Rozgrzewka
tenisowa
– rytm

„Koperta II” – zasady j.w., tylko po rozegraniu jednej, „pełnej”
koperty ( 4 uderzenia) zawodnicy, starając się wygrać punkt.
Gra na punkty.

5 min

Po rozegraniu koperty, piłkę można zagrywać w cały kort.
Jeżeli zawodnikom nie uda się wykonać 4 uderzeń w kopercie
– nie ma możliwości rozegrania punktu.
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CZĘŚĆ GŁÓWNA

1 – Tenis
– część otwarta

„Serve and volley” – 1-ka wprowadza serwis z linii serwisowej (rzutem sposobem górnym / rakietą po koźle). Po
serwisie zawodnik musi zaatakować siatkę i kolejne uderzenie zagrać z powietrza.
- gra na punkty,
- gra na utrzymanie wymiany,
- gra na czas.

10 min.

Rozgrywając mecz do określonej liczby punktów;
- zrealizowanie ataku do siatki + wolej – 1 pkt.
- wygranie akcji wolejem po serwisie – 3 pkt.
Rozgrywając najdłuższą wymianę – gra na rekord – można
wprowadzić uderzenie kontrolne. Osoba serwująca gra wolej,
partner - z głębi kortu.

2 – Tenis
– część zamknięta
– doskonalenie
techniki

„Gra z kosza – kros / linia” – trener nagrywa 6-7 piłek
w serii na jedną ze stron zawodnika. Zadaniem ucznia jest
odegranie pierwszej piłki po dobiegnięciu (prowadzący zagrywa krótką piłkę) a następnie sterować piłki zagrywane
wolejem na zmianę w kierunku - kros / linia. Ostatnią piłkę
trener zagrywa lobem a zawodnik wykonuje smecz.

10 min.

Trener nagrywa bardzo dokładne / lekkie piłki do ucznia.
– Zawodnik tuż przed uderzeniem podaje kierunek zagrania
piłki lub
– Prowadzący podaje strefę zagrania.
Taka organizacja ćwiczenia, aby maksymalnie 2 osoby wykonywały zadanie z kosza – brak kolejki i wykorzystanie zadań
dodatkowych.

3 – Tenis
– część otwarta
– ćwiczenia
taktyczne lub gra
uproszczona

„Gem/Set/Mecz II” – drogą losowania wyznaczamy zawodnika, który rozpoczyna grę. Wprowadzenie serwisu
sposobem dolnym po koźle w wyznaczoną strefę. Uczeń,
który wygrywa wymianę, biegnie do swojego znacznika,
zabiera jedną piłkę i zgrywa agresywnie w wyznaczoną
strefę, starając się zdobyć przewagę sytuacyjną w wymianie. Osoba, która jako pierwsza wygra cztery punkty
/ wykorzysta piłki znajdujące się w znaczniku – wygrywa
gema.

10. min.

Ustawienie znaczników z 3 piłkami za liniami końcowymi kortu w bezpiecznej odległości.
Wyznaczamy strefę środkową kortu liniami, w którą należy
trafić serwisem po wygranym punkcie. Szerokość ok. 2 – 3m.
Wygranie punktu akcją „serve and volley” – zdobycie gema.
Po każdym rozegranym gemie, zmiana osoby wprowadzającej pierwszą piłkę.
Mecz rozgrywamy do czterech wygranych gemów / na czas.

CZĘŚĆ KOŃCOWA

1 – Zabawa
uspokajająca

„Wolejówka” – zawodnicy wraz z trenerem ustawieni na
obwodzie koła. Odległości miedzy ćwiczącymi ok. 1 – 1,5
metra. Zadaniem uczestników gry jest odbijanie piłki z powietrza do dowolnej osoby. Zagranie musi być wykonane
dokładnie / lekko / ze wznoszącą fazą lotu piłki. Gra z
przyjęciem kontrolnym (dowolna / określona liczba kontaktów rakiety z piłką).

3 min.

Każdy zawodnik na rozpoczęcie gry otrzymuje określoną
liczbę „żyć”. Każdy błąd: brak przyjęcia piłki, niedokładne
zagranie do innej osoby- oznacza utratę jednego życia.
Osoba, która traci wszystkie „życia” – odpada z gry i:
- pomaga w sędziowaniu,
- zbiera piłki z kortu,
- siatkuje kort.

2 – Podsumowanie
zajęć i pożegnanie.

Zbiórka, omówienie celów treningu i ocena ich realizacji.
Ukazanie korzyści gry przy siatce .
Posprzątanie kortu i pożegnanie.

2 min

Wyróżnienie wszystkich osób ćwiczących.
Zadanie domowe – w każdej wolnej chwili w ciągu dnia,
wykonać imitację woleja i smecza dłonią.

Produkt dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystki
w ramach Narodowego Programu Upowszechnienia Tenisa.
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