Poziom czerwony
scenariusz treningu

opracowała Paweł Marciszewski

Obrona
przed atakiem
Temat treningu (cel główny):
Rozegrania w formie dojścia do siatki
oraz obrony przed atakiem.
„Turniejowi Zwycięzcy”
Zadania szczegółowe:
›› umiejętności mentalne i wychowawcze: umiejętność zachowania Fair Play w stosunku
do współćwiczących, umiejętność podziękowania za rozegrany mecz z zachowaniem
kultury i szacunku do swoich kolegów;
›› umiejętności taktyczne: umiejętność świadomego wykonania uderzenia z FH i BH w wyznaczony obszar gry po skosie lub na wprost, umiejętność w odpowiednim momencie
dobiegnięcia do siatki, umiejętność zagrania uderzenia omijającego przeciwnika znajdującego się przy siatce
›› umiejętności techniczne: doskonalenie precyzji, umiejętność dokładnego trafiania
w prawą i lewą stronę kortu z FH i BH;
›› sprawność motoryczna: koordynacja ruchowa, 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, szarfy, pachołki, znaczniki do linii, duże pachołki, drabinka koordynacyjna, karteczki motywujące przygotowane przez trenera.
Metody prowadzenia zajęć: zadaniowa ścisła, zabawowa klasyczna, zabawowo-naśladowcza, 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 „atak, obrona, współzawodnictwo.

2 min.

Krótka dyskusja z dziećmi:
1. Jak interpretują pojęcie ataku oraz obrony w tenisie?
2. Co to jest współzawodnictwo i jak należy się zachowywać
rozgrywając mecz.

2 – Zabawa
biegowa

„Rugby Tag” – każdy zawodnik otrzymuje 4 szarfy które
umieszcza w taki sposób wokół pasa, aby dłuższa jej część
wystawała na zewnątrz. Zadanie polega na zebraniu jak największej ilości szarf od swoich kolegów, jednocześnie nie tracąc
swoich. Zadanie wygrywa zawodnik, który zebrał jak najwięcej
szarf, zachowując przynajmniej jedną swoją.

4 min.

Trener kontroluje zabawę oraz zwraca uwagę na bezpieczeństwo.

3 – Ćwiczenia
koordynacyjne
na drabince

1. Skip A
2. Skip C
3. krok odstawno-dostawny na prawą oraz na lewą stronę

2 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.
Trener ustawia przed każdym z zawodników rakietę tenisową
zlokalizowaną przy siatce. Każdy z zawodników bierze z koszyka 5 piłek i kładzie je w formie węża obok siebie. Zawodnicy
startują na klaśnięcie. Zadaniem jest jak najszybsze przeniesienie wszystkich piłek (biorąc po jednej piłce) na swoją rakietę.
Zwycięzca otrzymuje gwiazdkę.

3 min.

Zadanie wykonywane 3 x. Każdorazowo zmieniając pozycję
wyjściową:
- stanie przodem do siatki
- stanie tyłem do siatki
- stanie tyłem do siatki z zamkniętymi oczami.

ROZGRZEWKA TECHNICZNA/SPECJALNA

1 – Rzucanka ręką
niedominującą

„Drugą ręką w punkt” – zawodnicy ustawieni naprzeciwko
siebie. Zadaniem jest utrzymanie wymiany w formie rzucanek
wykonując ruch z dołu ręką niedominującą. Para ma za zadanie
wykonać jak najwięcej rzutów bez błędów – zasady takie same
jak gra na rekord. Dla ułatwienia można zastosować oznaczenie miejsca w które dziecko ma trafić wyrzucając piłkę.
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5 min

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

CZĘŚĆ GŁÓWNA

1 – Tenis
– część otwarta

„Mistrz Rzucanki” – Zawodnicy rozgrywają mecz. Wprowadzenie piłki z góry zza głowy. Kolejne rzuty wykonywane z
rzutem od dołu. Jeżeli zawodnik wygra punkt w tzw. Winnerem
otrzymuje od razu dwa punkty. Zawodnicy oczekujący na rozegranie swojego meczu wykonują ćwiczenia na drugiej stacji.
Ustawieni pomiędzy pachołkami w odległości identycznej jak
dla kortu czerwonego turlają piłkę rakietą ruchem do FH lub BH.
Zmiana zawodników następuje po osiągnieciu 5 pkt przez jednego z zawodników grających mecz.

10 min.

Zwrócenie uwagi na pracę nóg zawodników oraz dokładność
wykonywania ruchu.

2 – Tenis
– część zamknięta
– doskonalenie
techniki

„Tenisowe niespodzianki” – piramida z trzech pachołków
ustawiona jest w obu narożnikach korytarza deblowego. Zawodnicy grają serię 4 uderzeń z FH lub BH Po wykonanej serii
zawodnicy zbierają 2 piłki i wkładają do kosza.

8 min.

Ćwiczenie wykonują dwie osoby. Pozostali uczestnicy wykonują ćwiczenia koordynacyjne na drabince z rakietą i piłką:
1. Wejście i wyjście trzymając rakietę w prawej ręce
2. Bieg przodem trzymając rakietę w prawej ręce
3. Wejście i wyjście trzymając rakietę w lewej ręce
4. Bieg przodem trzymając rakietę w lewej ręce

„Turniejowi Zwycięzcy” – Zawodnicy grają mecz tenisowy.
Wprowadzenie piłki sposobem górnym. Zagranie piłki z volleya
i wygranie jej bezpośrednio – 2 pkt. Dla zawodnika. Obronienie
się przed atakiem i minięcie zawodnika – 2 pkt.
Zwycięstwo w meczu jest nagradzane przez trenera dodatkową
pieczątką.

20 min.

Stosujemy zmiany pomiędzy zawodnikami. Wskazane jest
rozstawienie dwóch siatek celem sprawnego rozgrywania meczów.

CZĘŚĆ KOŃCOWA

1 – zabawa
uspokajająca

„Mistrz plasteliny” – zawodnicy dobierają się w pary, jedna
osoba z pary jest „artystą” zaś druga modelem. Trener pokazuje
pozę tenisową, a zawodnicy muszą ją odwzorować

2 min

Należy pamiętać o zmianie artysty oraz modela

2 – rozciąganie
statyczne

„Bajeczne rozciąganie” Wszyscy zawodnicy razem z trenerem ustawiają się w rozsypce. Każdy z zawodników wymyśla
swoją ulubiona postać z bajki. Wymyślona postać np. Shrek
wykonuje jedno ulubione ćwiczenie rozciągające.

2 min

Trener razem z dziećmi aktywnie wykonuje ćwiczenia przy
czym również zostaje postacią z bajki.

3 – 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”. Okrzyk zaproponowany przez dzieci oraz uzupełnienie pieczątek do dzienniczka
zgromadzonych podczas treningu.
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