Poziom czerwony
scenariusz treningu
opracował Jacek Multan

ATAK DO siatki

– nauka techniki woleja
Temat treningu (cel główny):
Nauka punktu trafienia piłki i ustawienia płaszczyzny
główki rakiety podczas uderzenia.
Zadania szczegółowe:
›› umiejętności mentalne i wychowawcze: współpraca z partnerem, dokładność wykonywanych zadań i ćwiczeń oraz umiejętne podejście (koncentracja i waleczność)
podczas rywalizacji i gier treningowych;
›› umiejętności taktyczne: znajomość różnych rodzajów uderzeń z woleja:
wolej niski / wysoki, wolej przygotowawczy / kończący;
›› umiejętności techniczne: zatrzymanie się po dobiegnięciu do siatki (wysoko trzymana główka rakiety) oraz wykonanie imitacji ruchu uderzeniowego;
›› sprawność motoryczna: koordynacja ruchowa i zachowanie równowagi ciała 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, pachołki, znaczniki, 6 rakiet z siatką,
obręcze hula – hoop, drabinka koordynacyjna.
Metody prowadzenia zajęć: zabawowa, zadaniowa ścisła,
bezpośredniej celowości ruchu, 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 i pokaz idealnego punktu trafienia i ustawienia płaszczyzny główki rakiety podczas uderzenia piłki z woleja.

2 min.

Pytanie skierowane do dzieci - wymienić podstawowe zasady uderzenia z woleja. Przedstawienie różnych rodzajów
uderzeń z powietrza.

2 – Zabawa
ożywiająca

„Berek dookoła drabinki” – na środku kortu rozkładamy drabinkę koordynacyjną oraz wyznaczamy jednego
berka. Pozostałe dzieci uciekając przed berkiem, poruszają się na połowie kortu deblowego, dookoła rozłożonej drabinki. Osoba dotknięta / złapana, staje się berkiem.

3 min.

Nie wolno wybiegać poza linie kortu oraz przeskakiwać nad
drabinką. Można wprowadzić zasadę, że tylko berek po wykonaniu prostego zadania koordynacyjnego, może przeskoczyć drabinkę i kontynuować łapanie.

3 – Zabawa
rzutna

„Cel Maksimum” – Każdy uczeń otrzymuje dwie piłki.
Zadaniem zawodnika jest na początku określenie pola
punktowego, do którego będzie starał się trafić i wykonanie sposobem dowolnym dwóch rzutów (P i L ręką). Jeżeli
uda się wykonać dwa celne rzuty, wtedy uczeń uzyskuje
jeden dodatkowy punkt. Rzuty wykonywane są pojedynczo
w określonej kolejności. Gra toczy się określoną liczbę tur.
Wygrywa zawodnik, który uzyska największą liczbę punktów.

4 min.

Wykorzystanie drabinki rozłożonej na korcie oraz wyznaczenie pól punktowych (1-5pkt.) w odpowiednich kwadratach
drabinki. Przed rozpoczęciem gry należy określić liczbę tur,
które będą rozgrywane / ewentualnie liczbę punktów, którą
należy zgromadzić na swoim koncie. Numeracja pól punktowych i stopień trudności, uzależniona od wieku i zaawansowania grupy.
Możliwość wprowadzania utrudnień: a) rzut różnymi sposobami, b) rzut z jednym zamkniętym okiem, c) rzut z zamkniętymi oczami, d) rzut po koźle, itp.

4 – Zadania
skocznościowe

„Skoki w drabince” – wykonanie ćwiczeń / zadań
skocznościowych i koordynacyjnych na drabince.
Skoki, przeskoki, wieloskoki, podskoki na 1 nodze przeplatane z ćwiczeniami koordynacyjnymi. Zadania dostosowane do wieku i poziomu zaawansowania grupy.

3 min.

Trener prezentuje ćwiczenia i zwraca uwagę na dokładność
/ rytm / dynamikę wykonywanych zadań. Każde ćwiczenie
wykonujemy dwu / trzykrotnie, egzekwując coraz dokładniejsze / szybsze / skuteczniejsze wykonanie sekwencji
kroczków i skoków

5 – Gry szybkościowe
– współzawodnictwo

„Piłki na liniach” – wyścigi indywidualne. Ustawienie
grupy na jednej z linii deblowej. Zadaniem zawodników jest
odkładanie piłek na wyznaczonych liniach kortu, poruszając się różnymi sposobami biegu: przodem, tyłem, bokiem,
krokiem skrzyżnym.

3 min

Dzieci trzymają dwie piłki w dłoniach. Start na wyznaczony
sygnał dźwiękowy. Każdy wyścig powtarzamy dwukrotnie.
Zwracamy uwagę na dokładność odkładanych piłek (piłka
musi dotykać linii). Możliwość liczenia punktów po każdym
wyścigu i wyłonienia zwycięzcy (1 miejsce – 3 pkt, 2 m. – 2
pkt., 3 m. – 1 pkt.).

ROZGRZEWKA TECHNICZNA

1 – Ćwiczenia,
wymiany
z akcentem
koordynacyjnym

„Łap okazj I” – obaj zawodnicy dysponują rakietami
z siatką. Klasyczna rzucanka, gdzie uczniowie łapią piłkę
w rakietę z siatką i wykonują rzuty spos. dolnym z miejsca
złapania / opanowania piłki. Gra na punkty.

5 min

Serwis rzutem spos. górnym.
„Im bliżej siatki, tym łatwiej wygrać punkt” – wytłumaczenie korzyści z ataku do siatki.
Gra do określonej liczby punktów / na czas.

2 – Rozgrzewka
tenisowa
– rytm

„Łap okazję II” – 1-ka - trzymając dwie piłki w dłoni, wykonuje uderzenia piłki rakietą z własnego podrzutu ( pierwsze uderzenie z Fh, drugie Bh) tak, aby 2-ka złapała obie
piłki w rakietę z siatką.

5 min

Osoba nagrywająca piłki z Fh i Bh stara się kierować obie
piłki na jedną stronę osoby łapiącej.
Zmiana zadania po wykonaniu określonej liczby powtórzeń / określonym czasie.
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CZĘŚĆ GŁÓWNA

1 – Tenis
– część otwarta

„Rakieta kontra dłoń” – zawodnicy rozgrywają mecze
do określonej liczby punktów. Jeden z uczniów gra rakietą
a drugi łapie piłkę i rozgrywa pojedynek dłońmi. Mecz składa się z dwóch setów. Wygrywa zawodnik, który uzyska
większą sumę punktów w dwóch setach.

10 min.

Serwis wprowadzany rzutem sposobem górnym (obaj zawodnicy).
Po rozegranym secie następuje zmiana sposobu rozgrywania pojedynku (rakieta / dłoń).
Mecz rozgrywany systemem tie - break’a.

2 – Tenis
– część zamknięta
– doskonalenie
techniki

„Wolejowy zegar” – zawodnik ustawiony naprzeciwko
prowadzącego w odległości ok. 1,5 m. z rakietą. Trener
trzyma dwie piłki w dłoniach i „wystawia” piłki na różnych
wysokościach. Zadaniem zawodnika jest odpowiednie dostawieni główki rakiety do piłki, imitujące uderzenie z woleja. Na początku dziecko widzi piłki trzymane przez trenera,
następnie prowadzący trzyma piłki schowane za plecami
i stara się zaskoczyć osobę ćwiczącą.

4 min.

Na początku trener wykonuje zadanie z każdym zawodnikiem po kolei i tłumaczy zasady wykonywania ćwiczenia.
Zwraca uwagę na odpowiednie ustawienie główki rakiety
przy zagraniach wysokich i niskich.
Następnie dzieli grupę na pary i dzieci wykonują zadanie
samodzielnie, pod czujnym okiem trenera.

„Wolej wyskoki / niski” – trener narzuca / nagrywa serię 6-8 piłek do zawodnika, który po dobiegnięciu do siatki
i wykonaniu naskoku, stara się wykonać prawidłowe uderzenie z powietrza (Fh i Bh na różnych wysokościach). Cel
trafienia – kort. Prowadzący może informować o kierunku
i wysokości nagrywanej piłki.
Trener ćwiczy z dwójką zawodników na jednym korcie
a pozostali wykonują zadania wolejowe w parach.

6 min.

Podział grupy na trzy korty / podgrupy.
Kort nr 1 – gra z trenerem z kosza,
Kort nr 2 – utrzymanie wymiany wolejowej blisko siatki
(możliwość przyjęcia kontrolnego),
Kort nr 3 – jeden z uczniów narzuca piłkę a partner ma
zadanie wykonać uderzenie z woleja w taki sposób, aby
osoba narzucająca złapała piłkę (z powietrza / po koźle).

„Gem / Set / Mecz” – zawodnicy rozgrywają „prawdziwy”
mecz tenisa. Rozstawiamy po cztery znaczniki na połowie
kortu. Uczeń, który wygra wymianę, „odwraca / przewraca” jeden pachołek oznaczający zdobycie określonej liczby
pkt. 15/30/40/Gem.
Uczeń, który jako pierwszy odwróci cztery znaczniki – wygrywa gem. Serwis sposobem górnym.
Jeżeli zawodnik wygra wymianę z powietrza – automatycznie wygrywa gem i następuje zmiana serwisu.

10. min.

Ustawienie przyborów: 4 znaczniki w każdym rogu kortu
(dwa pod siatką i dwa w okolicach linii końcowej).
Następuje wprowadzenie do umiejętności liczenia punktów w tenisie; 15/30/40/Gem/Set/Mecz.

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

CZĘŚĆ KOŃCOWA

1 – Zabawa
uspokajająca

„Memory” – trener rozstawia kilkanaście znaczników na
korcie i chowa pod nie różne przybory metodyczne (pary
np. 2 ringa, 2 piłki, szarfy, woreczki itp.). Zadaniem zawodnika jest odkrycie dwóch, takich samych przyborów ukrytych pod znacznikami. Jeżeli uczniowi nie uda się odnaleźć
pary przyborów, odkłada znacznik na miejsce. Odsłonięcie dwóch takich samych przyborów – oznacza punkt i zabranie rzeczy z pola gry.

4 min.

Umiejętne rozłożenie znaczników i schowanie przyborów
met. (wcześniejsze przygotowanie małych rzeczy / gadżetów). Można wprowadzić rywalizację indywidualną albo
współpracę drużynową.

2 – Podsumowanie
zajęć i pożegnanie.

Zbiórka, omówienie celów treningu i ocena ich realizacji.
Przypomnienie tematu zajęć, podsumowanie treningu.
Posprzątanie kortu i pożegnanie.

2 min

Ustawienie grupy w kole. Rozmowa podsumowująca zajęcia. Wyznaczenie osoby siatkującej kort, wykorzystując
szybki konkurs np. wyliczanka , marynarz itp.

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

3

