Poziom czerwony
scenariusz treningu

opracowała Paweł Marciszewski

Obrona
przed atakiem
Temat treningu (cel główny):
Nauka kontroli lotu piłki,
odegranie piłki w wyznaczony obszar.
Uniemożliwienie dojścia do siatki przeciwnikowi.
„Tenisowe Orły”
Zadania szczegółowe:
›› umiejętności mentalne i wychowawcze: współpraca w parach oraz przestrzeganie
zasady Fair Play. Dziecko umie wykonać uderzenie z FH i BH w wyznaczoną strefę;
›› umiejętności taktyczne: umiejętność kierowania piłki w wyznaczony obszar, obserwacja wolnej części kortu tenisowego, wiedza nt. zagrania piłki w wyznaczone pole gry,
aby utrudnić odegranie piłki przeciwnikowi;
›› umiejętności techniczne: umiejętność kontroli siły oraz kierunku uderzenia piłki;
›› sprawność motoryczna: koordynacja ruchowa oraz szybkość postrzegania.
Miejsce zajęć: korty dla poziomu czerwonego.
Czas trwania:
60 minut.
Liczba ćwiczących: 4 - 6 osób.
Wiek ćwiczących:
7 - 8 lat.
Przybory i przyrządy: rakiety, piłki, pachołki, znaczniki do linii, duże pachołki, drabinka
koordynacyjna, piłka z gąbki, hula hop, karteczki przygotowane przez trenera.
Metody prowadzenia zajęć: zadaniowa ścisła, zabawowa klasyczna, bezpośredniej
celowości ruchu.
Forma pracy: indywidualnej i zespołowej.

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 i dokładne wyjaśnienie pojęcia „minięcie przeciwnika, zagranie piłki wygrywającej”.

2 min.

Krótka dyskusja z dziećmi:
1. Jak wygląda sytuacja na korcie, w której będzie możliwość
minięcia przeciwnika/zagrania piłki wygrywającej.
2. Z aprezentowanie wyżej opisanej sytuacji na korcie
– krótki pokaz wykonany przez trenera.

2 – Zabawa
biegowa

1. Berek „Orzełek” – trener wybiera berka, który jest orzełkiem.
Zadaniem berka jest złapanie wszystkich dzieci. Złapany zawodnik musi stanąć na prawej nodze i wyciągnąć ramiona
w bok. Kolejna złapana osoba dołącza do wcześniej złapanej
stojąc w ten sam sposób i chwytając się za rękę.

4 min.

Trener zwraca uwagę na częste zmiany berka

3 – Ćwiczenia
koordynacyjne
na drabince

1. Wejście - Wyjście – stojąc od strony bocznej drabinki
zawodnik wchodzi do okienka drabinki przodem najpierw
prawą nogą, następnie dostawiając nogę lewą –powrót do
pozycji wyjściowej.
2. Wyjście - Wyjście – tylko prawa noga – Zawodnik stojąc
przodem do drabinki, wchodzi do okienka tylko prawą nogą.
3. Wyjście - Wyjście – tylko lewa noga – Zawodnik stojąc
przodem do drabinki, wchodzi do okienka tylko lewa nogą.

3 min.

Ćwiczenia wykonywane na palcach, z największą starannością.

4 – Przyspieszenia

Zawodnicy ustawiają się za pachołkami ustawionymi wzdłuż
linii końcowej dla kortu czerwonego stojąc przodem do siatki
w rozkroku na szerokość bioder. Ciągła praca na nogach. Trener
stojąc za plecami zawodników turla piłkę w stronę siatki pod nogami zawodników. Zadaniem jest złapanie piłki przed dotknięciem do siatki i przerzucenie jej na drugą stronę w ustawione
w obu narożnikach korytarza deblowego piramidy.

3 min.

Trener utrzymuje stałe tempo zadania tak, aby żaden z zawodników nie czekał dłużej na piłkę niż 10 sek.

ROZGRZEWKA TECHNICZNA/SPECJALNA

1 – Ćwiczenia,
rozgrzewające
z rakietą

„Kto więcej?” – zawodnicy ustawieni w rozsypce tak aby
każdy miał dużo miejsca. Wykonywanie ćwiczeń:
1. Odbijanie piłki rakietą do góry prawą ręką
2. Odbijanie piłki rakietą o ziemię prawą ręką
3. Odbijanie piłki rakietą do góry lewą ręką
4. Odbijanie piłki rakietą o ziemię lewą ręką.

5 min.

Trener aktywnie mobilizuje dzieci, wykonuje ćwiczenie razem
z zawodnikami i każdorazowo pokazuje w jaki sposób prawidłowo je wykonać.

CZĘŚĆ GŁÓWNA

1 – Tenis
– część otwarta

„Kros-linia – Orla Rzucanka” – Czterech zawodników stoi
naprzeciwko siebie. Kort podzielony jest na dwie równe połówki. Zadaniem zawodników jest jak najdłużej utrzymać piłkę ruchem „z dołu”, która zawsze odbijać się będzie w wyznaczonej
strefie: Dwóch zawodników ma założenie rzutu tylko na wprost,
a dwóch zawodników tylko po krosie.

2

6 min.

Zwrócenie uwagi na pracę nóg zawodników oraz dokładność
wykonywania ruchu.

2 – Tenis
– część zamknięta
– doskonalenie
techniki

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

„Tylko dla Orłów - FH” – piramida z trzech pachołków ustawiona jest w obu narożnikach korytarza deblowego. Zawodnicy grają serię 4 uderzeń TYLKO po linii z FH. Za każde trafienie
w piramidę (Orle Gniazdo) dziecko dostaje punkt tak samo jak
liczmy punkty w gemie: 15, 30, 40 i gem.
Należy zdobyć jak najwięcej gemów. Po wykonanej serii zawodnicy zbierają 2 piłki i wkładają do kosza.

5 min.

„Tylko dla Orłów - BH” – piramida z trzech pachołków ustawiona jest w obu narożnikach korytarza deblowego. Zawodnicy
grają serię 4 uderzeń TYLKO z BH. Za każde trafienie w piramidę
(Orle Gniazdo) dziecko dostaje punkt tak samo jak liczmy punkty w gemie: 15, 30, 40 i gem. Należy zdobyć jak najwięcej gemów. Po wykonanej serii zawodnicy zbierają 2 piłki i wkładają
do kosza.

5 min.

„Tylko dla Orłów - FH” – piramida z trzech pachołków ustawiona jest w obu narożnikach korytarza deblowego. Zawodnicy
grają serię 4 uderzeń TYLKO po korsie z FH. Za każde trafienie
w piramidę (Orle Gniazdo) dziecko dostaje punkt tak samo jak
liczmy punkty w gemie: 15, 30, 40 i gem. Należy zdobyć jak
najwięcej gemów. Po wykonanej serii zawodnicy zbierają 2 piłki
i wkładają do kosza.

5 min.

„Tylko dla Orłów - BH” – piramida z trzech pachołków ustawiona jest w obu narożnikach korytarza deblowego. Zawodnicy
grają serię 4 uderzeń TYLKO po krosie z BH. Za każde trafienie
w piramidę (Orle Gniazdo) dziecko dostaje punkt tak samo jak
liczmy punkty w gemie: 15, 30, 40 i gem. Należy zdobyć jak
najwięcej gemów. Po wykonanej serii zawodnicy zbierają 2 piłki
i wkładają do kosza.

5 min.

„Omiń Orzełka” – dwóch zawodników ustawia się przy siatce. Dwóch zawodników stoi na linii deblowej. Trener nagrywa
piłkę na zawodników stojących na linii deblowej. Ich zadaniem
jest zagrać piłkę po krosie lub po linii tak, żeby osoba stojąca
na volley’u nie odbiła piłki lub maksymalnie utrudniła jej odbiór.
Rozgrywamy wymianę. Zawodnik, który uderzy piłkę w sposób,
że bezpośrednio wygra punkt (tzw. Winnera) otrzymuje od razu
1 gem. Należy zdobyć jak najwięcej gemów.

10 min

Zawodnicy, którzy próbują minąć zawodnika stojącego przy
siatce przed uderzeniem muszą powiedzieć „linia” lub „kros” celem potwierdzenia ich świadomości wykonywanego zagrania.

CZĘŚĆ KOŃCOWA

1 – Zabawa
uspokajająca

„Tworzymy Gniazda” Zawodnicy tworzą swoje orle gniazdo
z dostępnych przyborów. Trener również tworzy swoje. Wszyscy ustawiają się w stworzonym przez siebie gnieździe. Trener
wykonuje ćwiczenia rozciągające statyczne wspólnie z zawodnikami.

5 min.

Polecenia wydawane przez trenera wypowiadane są spokojnym i obniżonym głosem. Tempo ćwiczeń spokojne.

2 – Podsumowanie
zajęć i pożegnanie

Zbiórka, omówienie celów treningu i ocena ich realizacji. Wręczenie pieczątek do dzienniczków za świetny trening.

2 min

Ustawienie dzieci na linii singlowej.
Pożegnanie w formie wspólnej „piątki”. Wspólny okrzyk zaproponowany przez dzieci. Wręczenie pieczątek do dzienniczka.

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