Poziom czerwony
scenariusz treningu
opracował Jacek Multan

ATAK DO siatki

– nauka techniki
woleja i smecza



Temat treningu (cel główny):
Nauka odpowiedniego momentu ataku
i wejścia w kort + nauka smecza.

Zadania szczegółowe:
›› umiejętności mentalne i wychowawcze: współpraca w parach, samodzielność
podejmowania decyzji i kreowania swojej gry;
›› umiejętności taktyczne: prawidłowe ustawienie, przyjęcie pozycji i poruszanie się
przy zagraniu smecza - „krycie siatki”;
›› umiejętności techniczne: wybranie odpowiedniego momentu ataku do siatki i przyjęcie prawidłowej pozycji do zagrania woleja / smecza;
›› sprawność motoryczna: koordynacja ruchowa, szybkość i z zachowanie równowagi
(z wysoko trzymaną główką rakiety) podczas ataku do siatki.
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, małe pachołki, znaczniki, piłki z gąbki, rakieta
z siatką.
Metody prowadzenia zajęć: zabawowa, 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 przedstawienie najważniejszych zasad uderzenia piłki znad głowy
– smecz.

2 min.

Poznanie nazewnictwa kolejnych zagrań przy siatce:
smecz / lob / półwolej / driver wolej.

2 – Zabawa
ożywiająca

„Berek rzucany” – wyznaczamy jednego berka, który dysponując dwiema piłkami z gąbki, stara się zbić pozostałych
uczestników zabawy. Osoba zbita wykonuje zadanie koordynacyjne na linii bocznej kortu. Co 1 min. zmiana berka.

3 min.

Uczniowie poruszają się na obszarze kortu deblowego.
Zawodnicy trzymają rakiety, którymi mogą się bronić przed
zbiciem. Trener sprawdza dokładność wykonywanych ćwiczeń na liniach.

3 – Zabawa
rzutna

„Deszcz meteorytów” – wszyscy zawodnicy trzymają małe pachołki w dłoni. Trener nagrywa / narzuca piłki
wysokim łukiem a zadaniem dzieci jest złapanie piłki w jak
najwyższym punkcie nad głową. Jeżeli zawodnikowi uda
się złapać piłkę, wyciąga ją z pachołka a następnie wykonuje rzut sposobem górnym, starając się trafić w następną,
nagrywaną piłkę przez trenera.

4 – Zadania
skocznościowe

„Sprzątanie świata” – zadaniem zawodników jest pozbieranie wszystkich piłek znajdujących się na korcie w określony sposób. Dobiegają do dowolnie wybranej piłki, chwytają
pomiędzy stopy, wykonują wyskok obunóż i starają się
opanować piłkę na rakiecie. Następnie podbijając piłkę: a)
z powietrza, b)po koźle przemieszczają się w wyznaczoną
strefę i mają za zadanie trafić piłką do koszyka.

3 min.

Wykorzystanie piłek z poprzedniej zabawy.
Wyznaczenie czasu na akcję „sprzątanie świata”.
W zależności od zaawansowania grupy, dobieramy odpowiedni stopień trudności podnoszenia i zagrywania piłki do
kosza.

5 – Gry szybkościowe
– współzawodnictwo

„Uciekające kurczaki” – dzieci ustawione w szeregu na
linii końcowej twarzą w kierunku siatki. Trener stojąc za plecami danego zawodnika, wykonuje rzut piłką w kierunku
siatki. Zadaniem ucznia jest dobiegnięcie do „uciekającej
piłki” i złapanie jej, zanim dotknie siatki.
Prowadzący wykonuje następujące rzuty:
– toczenie pomiędzy NN,
– toczenie z boku ciała w różnych kierunkach,
– rzut piłki nad barkiem / głową ucznia,
– rzut dwóch piłek jednocześnie.
Dodatkowo – zawodnik samodzielnie wykonuje wyrzut
piłki do góry/w przód, starając się złapać piłkę z powietrza
i jednocześnie pokonując jak najdłuższy odcinek drogi. Kto
złapie piłkę najdalej od linii końcowej – jest „Mistrzem”.

3 min

Odległości pomiędzy ćwiczącymi ok. 1,5 metra.
Różnorodność oraz stopniowanie trudności narzucanych
piłek przez trenera.
Różne ustawienie prowadzącego względem uczniów.

4 min.

Zwracamy uwagę na sposób poruszania się i ustawienie
podczas łapania piłki. Trener może podawać imię dziecka,
do którego kieruje piłkę, aby nie dopuścić do walki o „meteoryty”. Rzuty dzieci w nadlatujące piłki, powinno nastąpić
w najwyższym, możliwym punkcie (rzuty w górę). Zwrócenie uwagi na kwestię bezpieczeństwa podczas zabawy.

Sposób wykonywanych rzutów – rozpoczynamy od sposobu dolnego, przechodząc do rzutów sposobem górnym.
Wyznaczenie znacznikiem miejsca chwytu piłki, z powietrza każdemu zawodnikowi. Bicie własnego rekordu.

ROZGRZEWKA TECHNICZNA
1 – Ćwiczenia,
wymiany
z akcentem
koordynacyjnym

„Wysokość i Długość” – zadaniem zawodników jest
utrzymanie piłki w wymianie i jednoczesne informowanie
partnera (tuż przed uderzeniem), o planowanym uderzeniu.
Różne możliwości zagrania:
– krótka / długa piłka,
– wysoka / niska piłka.
Każde planowane i prawidłowo wykonane zagranie piłki
– oznacza punkt dla drużyny. Wygrywa para, która uzyska
największą liczbę poprawnych uderzeń w jednej wymianie.

5 min

Znacznikami wyznaczamy linie w połowie długości kortu, która określa długość zagrania piłki (krótka/długa).
Należy zwrócić uwagę na współpracę i komunikację w parach. Zmiana w dwójkach co 1,5 min.
Zagranie piłki z powietrza (wolej / smecz) – dodatkowy pkt.,
/pochwała trenera.
Wprowadzenie piłki do gry / wymiany –sposobem dowolnym.
Możliwość wprowadzenia uderzenia kontrolnego, podczas
realizowania wymiany.

2 – Rozgrzewka
tenisowa
– rytm

„Szybkość i Kierunek” – zasady wymiany / zadania – j.w.
Różne możliwości zagrania pilki:
– szybko / wolno,
– kros / linia.
Jeżeli zawodnikom wychodzi realizowanie zadania, można
wprowadzić grę na punkty.

5 min

Wyznaczenie znacznikami / szczotką linii środkowej.
Dla grup zaawansowanych – wprowadzenie możliwości wyboru czterech rodzajów zagrania piłki : nisko / krótko / lekko
/ linia.
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CZĘŚĆ GŁÓWNA
1 – Tenis
– część otwarta

„Matchpoint” – Rozpoczęcie gry następuje poprzez wykonanie rzutu sposobem górnym. Pierwszą piłkę zawodnicy
rozgrywają z głębi kortu. Osoba, która wygra pierwszą
wymianę biegnie do swojej obręczy, zabiera jedną piłkę
i wprowadza ją do gry, uderzeniem po koźle. Zagranie
powinno być atakujące i agresywne, ponieważ zawodnik
po serwisie musi biec do siatki i starać się wygrać kolejny punkt wolejem. Na wprowadzenie kolejnej piłki do gry,
dziecko ma tylko trzy sekundy. Kiedy zostaje ostatnia piłka
w obręczy, zawodnik wprowadzając ją serwisem jest zobowiązany głośno powiedzieć „matchpoint”, informując
przeciwnika o ostatniej piłce. Jeżeli zawodnik rozgrywający „swoją” piłkę meczową wygra – zostaje zwycięzcą.
Jeżeli przegra wymianę, zbiera do obręczy trzy piłki i gra
toczy się dalej, do momentu, aż któryś z zawodników wygra ostatnią piłkę tzw. „matchpoint”.

10 min.

Wyznaczamy linię, która zmniejsza szerokość kortu do ok.
4 metrów. Z boku kortu rozkładamy znacznik / obręcz do
której wkładamy po 5 piłek.
Przed rozpoczęciem gry jeden z zawodników bierze jedną
dodatkową piłkę, którą będzie wprowadzał rzutem do gry.
Serwis można wykonać w cały kort.
Jeżeli zawodnik nie pobiegnie do siatki po serwisie – przegrywa punkt.
Należy zwrócić dzieciom uwagę na znaczenie i rolę uderzenia poprzedzającego atak do siatki.

2 – Tenis
– część zamknięta
– doskonalenie
techniki

„Wygraj z trenerem” – zawodnik zagrywa serię 9-11 piłek
nagrywanych przez trenera z kosza:
– 4 piłki z głębi kortu + atak do siatki – 4 woleje, oraz 2-4
smecze.
Zadaniem ucznia jest uderzenie piłki w „otwartą strefę kortu” (tam gdzie nie ma trenera).
Gra na punkty. Jeżeli zawodnik wygra z trenerem (zdobędzie o jeden punkt więcej niż prowadzący ) - nie zbiera piłek. Jeżeli przegra – zbiera odpowiednią liczbę piłek.

8 min.

Trener podczas nagrywania piłek zmienia pozycję na korcie, otwierając kort.
Trener ćwiczy z dwójką zawodników na jednym korcie. Pozostali uczniowie wykonują zadania w parach na kortach
treningowych:
a) 1-ka nagrywa piłkę rakietą, po koźle, lobem, 2-ka wykonuje smecz, starając się kierować piłkę do partnera.
1-ka przyjmuje piłkę uderzeniem kontrolnym i ponownie
zagrywa wysoką piłkę – gra na utrzymanie wymiany
lob-smecz.
b) 1-ka wykonuje rzut sposobem górnym (dokładnie /
wysoko / lobem) oraz stara się złapać uderzoną piłkę
w rakietę z siatką.
2-ka zagrywa smecz (dokładnie / lekko ), tak aby partner
złapał piłkę w rakietę z siatką.

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

„Turniej Masters” – rozegranie turnieju grupowego
systemem „każdy z każdym”. Mecze rozgrywane na czas.
Każdy zawodnik sumuje swoje punkty zdobyte w poszczególnych meczach. Wygrywa osoba, która uzyska najwięcej punktów po rozegraniu wszystkich meczów w turnieju.
Dodatkowe punkty za zagranie i wygranie wymiany wolejem / smeczem.

12. min.

Czas gry / meczu – 2 min.
Stworzenie tabeli turnieju i wpisywanie wyników poszczególnych meczów ( wytłumaczenie zasad turnieju)
Wygranie wymiany zgraniem z powietrza = 3 pkt.
Przygotowanie drobnych upominków dla wszystkich dzieci uczestniczących w „Turnieju Masters” (gadżety klubowe
/ słodycze / inne).

CZĘŚĆ KOŃCOWA
1 – Zabawa
uspokajająca

„Taniec wygibaniec” – trener puszcza spokojną muzykę z głośnika a dzieci „tańczą”, wykonując najróżniejsze
pozycje z wykorzystaniem wypadów, wykroków, staniem
na jednej nodze oraz przyjęciem niskich pozycji ciała – „Tai
Chi przy muzyce”

3 min.

Odpowiedni dobór muzyki do „tańca wygibańca”.
Aktywne uczestnictwo trenera i pokaz sekwencji ruchów.
Wprowadzenie klimatu zabawy i radości podczas wykonywania zadania przy muzyce.

2 – Podsumowanie
zajęć i pożegnanie.

Zbiórka, omówienie celów treningu i ocena ich realizacji.
Nagrodzenie zwycięzców i podsumowanie turnieju grupowego. Posprzątanie kortu i pożegnanie.

2 min

Wyróżnienie wszystkich dzieci uczestniczących w treningu. Rozmowa na temat umiejętności kontrolowania emocji
po wygranym / przegranym meczu.

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

3

