Poziom czerwony
scenariusz treningu

opracowała Magdalena Lelonek

Atakowanie

słabych stron
przeciwnika
Temat treningu (cel główny):
Budowanie przewagi za pomocą uderzeń
granych tuż za siatkę. Słaba strona przeciwnika:
przeciwnik ma trudności w poruszaniu się do piłek
zagranych tuż za siatkę. „Mistrz czucia głębi”.
Zadania szczegółowe:
›› umiejętności mentalne i wychowawcze: współpraca w parach;
›› umiejętności taktyczne: umiejętność stworzenia przewagi w grze
za pomocą zastosowania uderzeń krótkich;
›› umiejętności techniczne: umiejętność wykonania uderzeń FH
oraz BH o różnej głębokości;
›› sprawność motoryczna: koordynacja ruchowa, szybkość, czucie przestrzeni.
Miejsce zajęć: kort tenisowy lub sala gimnastyczna.
Czas trwania:
60 min.
Liczba ćwiczących: 6 - 8 osób.
Wiek ćwiczących:
7 - 8 lat.
Przybory i przyrządy: akieta tenisowa dla każdego uczestnika, piłki tenisowe czerwone - koszyk, znaczniki różnokolorowe, pachołki, obręcze gimnastyczne, znaczniki
płaskie, spinacze lub naklejki, guma do skakania (2 szt.).
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”. Dziś dzieci zdobywają sprawność „Mistrz czucia głębi”. 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.

3 min.

Ustawienie na linii końcowej kortu przed trenerem.

Zabawa
ożywiająca

Berek „Schowaj się”
Osoba wyznaczona goni pozostałe dzieci. Sposobem na
uniknięcie złapania jest wykonanie przysiadu podpartego
i schowanie głowy między kolanami.

3 min.

Dziecko może w tej pozycji przebywać 3 sekundy
(liczy powoli do 3).

Zabawa
rzutna

„Galaktyczna szkoła rzutów”
Rzuty z linii do sektorów. Sektory są usytuowane w różnej
odległości od linii rzuty. Trafienia w sektory są różnie punktowane. Trener określa rodzaj rzutu oraz rękę, którą te rzuty
są wykonywane.

4 min.

Spinacze jako punkty.

Zabawa
skocznościowa

„Kraterowy sprawdzian”
Dzieci ustawione w dwóch rzędach.
Pokonują skokami tor złożony z obręczy gimnastycznychkraterów ułożonych w rzędzie.

4 min.

Dzieci biorą udział w układaniu obręczy.

Gra
szybkościowa

„Numerowy krater”
Na korcie ustawione są w rzędach obręcze gimnastyczne.
Każda posiada numer. Trener podaje numer. Pierwszy zawodnik na linii startu rusza do krateru (obręczy) wywołanego przez trenera. Kto dotrze tam pierwszy zdobywa punkt
dla swojej drużyny.

7 min.

Dzieci ustawione w dwóch rzędach.
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CZĘŚĆ GŁÓWNA

Ćwiczenia
rytmu

Rytmizacja w parach. Jeden zawodnik gra pierwszą
piłkę krótką, drugą długą, drugi zawodnik odgrywa zawsze w to samo miejsce. Trener rozmawia z zawodnikami
o korzyściach płynących z grania piłek o różnej głębokości
i identyfikacji braków przeciwnika w zakresie dobiegania
do piłek krótkich.

5 min.

Zmiana zadania po kilku wymianach

Gra na punkty
z zadaniem „O”

Gra na punkty. Zawodnicy mogą zdobyć punkt grając
piłkę krótką tuż za siatkę (w wyznaczoną strefę). Nie wolno
używać woleja.

8 min.

Gra na kortach czerwonych równolegle

Zadanie
z trenerem „Z”

Gra z kosza. Zawodnik ma za zadanie zagrać ze środka
kolejno w serii piłkę głęboką, krótką, głęboką (na korcie wyznaczone są liniami strefy, w które ma trafić).

10 min.
każde
zadanie
trwa ok.
3 min.

Osoby oczekujące na wykonują zadania dodatkowe

Rozegranie punktu
z zadaniem „O”

Gra z nagrania trenera. Trener nagrywa piłkę w środek
kortu. Zawodnik ma za zadanie zagrać w pierwszym uderzeniu głęboko lub krótko (zagranie w środek uznane jest
za aut), jego przeciwnik odbija dowolnie i rozpoczyna się
rozegranie punktu.

10 min.

Osoby oczekujące na wykonują zadania dodatkowe.
Zmiana zadań.

CZĘŚĆ KOŃCOWA

Zabawa
uspokajająca

„Myszka”– zabawa z wykorzystaniem gumy do skakania. Dwie osoby trzymają gumę i recytują „Myszka Piki gra
w guziki, raz, dwa, trzy przechodź ty” jednocześnie ustawiając gumę w płaszczyźnie pionowej, tak by trudno było
przez nią przejść. Następnie pozostali próbują przejść na
drugą stronę gumy.

3 min.

Dzieci zmieniają się zadaniami po kilku powtórzeniach
(trzymający gumę przechodzą i odwrotnie).

Podsumowanie
treningu

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

3 min.

Ustawienie na obwodzie koła

Legenda:
FH – forhend
BH – bekhend
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