Poziom czerwony
scenariusz treningu
opracował Jacek Multan

ATAK DO siatki

– nauka techniki woleja
Temat treningu (cel główny):
Nauka chwytu piłki oburącz przed sobą oraz przeniesienie
ciężaru ciała w przód – „wejście w piłkę”.
Zadania szczegółowe:
›› umiejętności mentalne i wychowawcze: współpraca w parach i staranność wykonania wszystkich ćwiczeń indywidualnych;
›› umiejętności taktyczne: znajomość podstawowych zasad poruszania się podczas
„wolejowych chwytów piłki”;
›› umiejętności techniczne: prawidłowy chwyt piłki oburącz oraz opanowanie piłki
rakietą i dłonią;
›› sprawność motoryczna: koordynacja ruchowa i szybkość postrzegania – rzuty sposobem górnym i dolnym.
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, obręcz hula-hoop.
Metody prowadzenia zajęć: zabawowa, zadaniowa ścisła, prób i błędów.
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 / Rozgrzewka ogólna

1– Zadania
organizacyjno- porządkowe

Zbiórka, powitanie, podanie tematu treningu oraz rozmowa
na temat woleja i podstawowych zasad uderzenia.

2 min.

Wykonanie modelowego pokazu woleja, zwrócenie uwagi
na kluczowe aspekty uderzenia – m.in. „wejście w piłkę”.

2 – Zabawa
ożywiająca

„Mega-Wyrzutnia” – trener wyrzuca piłki z koszyka a zadaniem dzieci jest łapanie piłek po koźle i odkładnie do
koszyka / wózka. Trener przechodzi na coraz trudniejszy
poziom wyrzucania piłek.

3 min.

Piłkę można łapać do momentu kiedy się odbija. Jeżeli jakaś piłka przestanie się odbijać – wszystkie dzieci wykonują zadanie dodatkowe dookoła siatki.

3 – Zabawa
rzutna

„Opanuj piłkę” – j.w. trener wyrzuca piłki z kosza / wózka
a zadaniem dzieci jest złapanie / opanowanie piłki z powietrza wykorzystując rakietę i dłoń. Po udanym chwycie
piłki, dzieci wykonują rzut sposobem dowolnym, starając
się trafić w określony cel.

4 min.

Trener podaje imię dziecka, do którego zagrywa / kieruje
piłkę.
Cel: ustawione pachołki (rzut spos. górnym), ułożona obręcz
na ziemi (rzut spos. dolnym), rzuty do koszyka / wózka z
wyznaczonych miejsc.

4 – Zabawa
skocznościowa

„Skacząca piłka” – dzieci ustawione pod siatką, trener
z koszykiem stoi za linią końcową. Prowadzący rzuca piłki
w kierunku dziecka, który ma za zadanie przeskoczyć nad
„skaczącymi piłkami” i dotrzeć do linii końcowej.

3 min.

Dzieci poruszają się trzymając rakietę przed sobą.
Zawodnicy startują pojedynczo.
Stopniowanie trudności narzucanych piłek.

5 – Gry szybkościowe
– współzawodnictwo

„Wyścigi z rakietami” – dzieci ustawione na linii środkowej w rozkroku. Na sygnał dźwiękowy, zawodnicy mają
za zadanie „zaliczyć” / dotknąć odpowiednie linie stopą /
rakietą i wrócić do pozycji wyjściowej.

3 min

Wykorzystanie różnego sposobu poruszania się pomiędzy
liniami: bieg przodem, odstawno-dostawny, krok skrzyżny.
Ilość powtórzeń – ok. 6-8 wyścigów.
Czas trwania biegu – ok. 8 -12 sek.

ROZGRZEWKA TECHNICZNA

1 – Ćwiczenia,
wymiany
z akcentem
koordynacyjnym

2 – Rozgrzewka
tenisowa
– rytm

„Przekazywanie piłki między rakietami” – ustawienie zawodników blisko siebie, po obu stronach siatki.
Zadania:
• przekazywanie piłki z rakiety na rakietę
(zawodnicy ustawieni tuż przy siatce),
• rzuty piłki z rakiety na rakietę + opanowanie piłki
(ustawienie j.w.),
• podrzut piłki z rakiety + uderzenie z woleja . Zadaniem
partnera jest opanowanie piłki i zatrzymanie jej na
główce rakiety,
• próba odbić wolejowych z przyjęciem kontrolnym.

5 min

„Opanuj piłkę” – zadaniem zawodników jest wykonanie
jak największej liczby przyjęć piłki z powietrza podczas
wymiany,
w określonym czasie.
Serwis – rzut sposobem górnym.

6 min
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Zawodnicy dobrani odpowiednio do poziomu umiejętności i sprawności ogólnej.
Stopniowanie trudności zadań dla poszczególnych par.
Wyznaczenie trzech kortów na poziomie czerwonym.
• Możliwość wykorzystania dłoni do opanowania piłki.
• Ilość kontaktów piłki z rakietą - dowolna.

Zmiana zawodników w dwójkach co 2 min.
Każda para liczy na głos udane „opanowanie piłki”
z powietrza.
Po udanym przyjęciu piłki, zawodnik rozpoczyna kolejną
akcję wykonując serwis, rzutem sposobem górnym.
Zwrócenie uwagi na współpracę i dokładne nagrywanie
piłek.

CZĘŚĆ GŁÓWNA

1 – Tenis
– część otwarta

„Przyjmij piłkę z powietrza” – gra na punkty. Serwis –
rzut spos. górnym. Jeżeli w trakcie wymiany uda się jednemu z zawodnikowi „przyjąć piłkę z powietrza” – uzyskuje
dodatkowy 1 ptk. Po przyjęciu piłki, uczeń musi wykonać
rzut spos. dolnym, starając się uzyskać przewagę w
wymianie. Bezpośrednie zdobycie punktu rzutem spos.
dolnym – dodatkowy 1 pkt. Gra na czas / do określonej
liczby pkt.

10 min.

Przyjęcie piłki z powietrza sposobem dowolnym. Możliwość wykorzystania rakiety, dłoni, innych części ciała.
Rzut spos. dolnym wykonujemy z miejsca pierwszego
kontaktu z piłką.
Ilość kontaktów piłki z rakietą – dowolna / określona.

2 – Tenis
– część zamknięta
– doskonalenie
techniki

„Obwód stacyjny”
1 – „Piątki wolejowe” – ustawienie zawodników
naprzeciwko siebie w odległości ok. 1,5 m. Ramiona
uniesione na wysokości barków w „skrzydełka”.
Zadaniem uczniów jest wykonanie jednoczesnego
„przybicia piątki” (odbicie lustrzane).
2 – „Wolej z obręczy” – zawodnicy dobiegają do obręczy, wykonują naskok i imitację uderzenia dłonią z Fh i
Bh (prawa / lewa ręka) z jednoczesnym „wejściem w
piłkę” nogą naprzemianstronną.
3 – „Wolej w pachołek” – trener narzuca piłki spos.
dolnym w kierunku zawodnika. Zadaniem ucznia jest
złapanie piłki w pachołek przed sobą, z wykonaniem
„wejścia do przodu”.

10 min.

Dzielimy zawodników na dwójki.
Zwracamy uwagę na prawidłowy krok nogą naprzemianstronną do przodu w skos w trakcie przybijania piątek.
Modyfikacja. Na parę rozdajemy 2 piłki – przekazywanie
piłek z dłoni pomiędzy zawodnikami.
Ustawienie 3 obręczy hula – hoop jedna za drugą w
odległości ok. 2 m. od siebie.
Trener zwraca uwagę na poprawność wykonywania
naskoku i kierunku „wejścia do przodu”.
Wykorzystanie dużych pachołków, które dzieci trzymają
oburącz.
Trener narzuca 4/6 piłek w serii.
Zmiana stacji / zadania co 3 min.

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

„Mistrzowski wolej” – zawodnicy rozgrywają mecze
singlowe na czas – 2 min. Wygranie wymiany uderzeniem
z powietrza – 3 pkt. Zgrania piłki z woleja podczas wymiany – dodatkowy 1 pkt. dla zawodnika.

10. min.

Serwis z dołu lub z góry rakietą / rzutem sposobem
górnym.
System rozgrywek – każdy z każdym.
Liczymy sumę punktów ze wszystkich spotkań
– wyłonienie zwycięzcy.

CZĘŚĆ KOŃCOWA

1 – Zabawa
uspokajająca

„Bulle” – toczenie piłki do określonego miejsca / strefy.

3 min.

Rzuty sposobem dolny, kształtujące czucie rzutu.
Możliwość wyłonienia zwycięzcy.

2 – Podsumowanie
zajęć i pożegnanie

Zbiórka, omówienie celów treningu i ocena ich realizacji.
Powtórzenie podstawowych / kluczowych zasad uderzenia z woleja. Posprzątanie kortu i pożegnanie.

2 min

Wykonanie na pożegnanie z każdym dzieckiem piątki
wolejowej.

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