Poziom czerwony
scenariusz treningu

opracowała Ewelina Sterczewska

Wykorzystywanie
swoich silnych stron
Temat treningu (cel główny):
Doskonalenie mocnej strony
– atak z dojściem do siatki wykończony wolejem.
„Rycerska walka ze smokiem o tytuły.”
Zadania szczegółowe:
›› umiejętności mentalne i wychowawcze: rywalizowanie fair play;
›› umiejętności taktyczne: podejmowanie decyzji o dojściu do siatki;
›› umiejętności techniczne: doskonalenie dojścia do siatki i zagrań z woleja;
›› sprawność motoryczna: rozwijanie szybkości i zwinności.
Miejsce zajęć: korty dla poziomu czerwonego.
Czas trwania:
60 min.
Liczba ćwiczących: 5 - 6 osób.
Wiek ćwiczących:
7 - 8 lat.
Przybory i przyrządy: skakanka, pachołki, tyczki, talerzyki, kartony, piłka fitness,
znaczniki poziome, drabinka.
Metody prowadzenia zajęć: zabawowa klasyczna, zabawowa- naśladowcza,
bezpośredniej celowości ruchu.
Formy organizacyjne prowadzenia zajęć: grupowa, w parach, indywidulna.

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 dzieci, przywitanie, sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć. Przedstawienie celów treningu. Przypomnienie
poprzednich zajęć, wprowadzenie do świata rycerskiego, rozmowy o smokach i legendach.

2 min

2 – Zabawa
ożywiająca

„Smocze pierwsze kroki”
Dziś dzieci zamieniają się w małe smoki, które jeszcze nie
potrafią latać ale bardzo szybko biegają. Zadaniem Rycerza
(berka) jest złapanie jak największej liczby smoków. W tym
celu rycerz musi je złapać. Następnie smok zatrzymuje się w
miejscu, w którym został złapany. Może on zostać wybawiony
jeżeli inny smok, który nie został złapany stanie przed nim i wykona „zionięcie ogniem”, czyli chuchnie :) Jeżeli rycerz złapie
wszystkie smoki, zabawa zaczyna się od początku a pierwszy
złapany smok zostaje rycerzem!

3 min

3 – Zabawa
rzutna

„Atak na smoka”
Gdy mali rycerze wrócili do królestwa, zaskoczył ich smok, który znajdował się tuż przed ich zamkiem! Nie zastanawiając się
wskoczyli na twierdzę i postanowili się z nim rozprawić. Zabawa polega na trafianiu piłkami w smoka, tak by został on całkowicie zdemolowany! Misja jest zakończona, gdy trener wraz
z rycerzami uznają, że smok już nie zagraża królestwu. Rzuty
odbywają się ręką prawą lub/i lewą na zmianę, w zależności
od komendy trenera.

4 min

1) Smok to postać zbudowana przez dzieci ze wszystkich dostępnych na obiekcie przyborów: pachołki, kartony, talerzyki, piłka gimnastyczna, tyczki.
2) W przypadku braku amunicji w trakcie zabawy, trener może
zarządzić przerwę w ataku, w celu skumulowania broni.

4 – Zabawa
skocznościowa

„Języki ognia”
Rycerze stając „oko w oko” z ziejącym ogniem smokiem wielokrotnie muszą wykazywać się niemałą zwinnością. Dlatego
w kolejnym zadaniu trener wcieli się w rolę smoka, który zieje ogniem. Dzieci stają w okręgu, w jego środku znajduje się
smok, który trzyma w ręce skakankę, imitującą płomień ognia.
Smok kręci się w kółko, a rycerze próbują przeskoczyć nad
ogniem. Gdy skakanka dotknie rycerza, ten ma za zadanie
jak najszybciej przebiec dookoła swojej rycerskiej drużyny i
ponownie może wrócić do zabawy.

3 min

Ważne, by dzieci biegały w jedną stronę, w przeciwnym wypadku mogą się ze sobą zderzyć

5 – Gry
szybkościowe
– współzawodnictwo

„Smoki i rycerze”
Rycerze by zapobiec rozprzestrzenianiu się smoków w okolicy, chcą wykraść smocze jaja, z których wykluwać się mogą
małe smoki. Dzieci dzielimy na 2 zespoły: 2 smoki i 4 rycerze.
W okolicy linii końcowej znajduje się gniazdo, przy którym na
początku gry warują smoki. Po przeciwnej stronie jest jaskinia,
gdzie rycerze będą próbowali ukryć zdobyte smocze jaja. Na
hasło trenera rycerze zaczynają swoją misję, czyli starają się
skraść jaja nie dając się przy tym złapać smokom i dostarczyć
je do swojej jaskini. Gdy smok dotknie rycerza, odprowadza
go do smoczej jaskini zlokalizowanej w narożniku kortu (w
pobliżu gniazda). Jeżeli złapany rycerz miał w ręku jajo, wówczas smok przywraca je z powrotem do gniazda. Rycerze
mogą przeprowadzić misję ratunkową i uwolnić swojego
kolegę, ale w tym celu muszą zwrócić smokom jedno wykradzione jajo. Gra odbywa się na czas: 3 min. Po upływie czasu
trener sprawdza, która drużyna jest w posiadaniu większej
ilości smoczych jaj.

3 min

1) Smocze gniazdo zbudowane jest ze znaczników, ułożonych w kształcie koła. Gniazdo powinno być dość duże umożliwiające wydobycie jaja z każdej ze stron
2) Jaskinia Rycerzy to również strefa wyznaczona znacznikami. Jest ona zdecydowanie mniejsza niż gniazdo.
3) Jaskinia Smoków - to niewielkie pole wyznaczone pachołkami.

ROZGRZEWKA TECHNICZNA
1– Ćwiczenia tenisowe
z akcentem koordynacyjnym oraz
gra kombinowana
– pobudzająca
myślenie

„Prawdziwi rycerze, fałszywe smoki”
Dzieci rozstawione w parach naprzeciwko siebie, po dwóch
stronach siatki. Podczas ćwiczenia trener wypowiada różne
zdania na temat rycerzy, smoków i królestw. Dzieci mają ocenić czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe i w zależności od
decyzji wykonać zadanie w określony sposób: 1) podbicia piłki
od ziemi: PRAWDA-fh, FAŁSZ-bh 2) podbicia piłki na rakiecie stroną PRAWDA: fh, FAŁSZ: bh , 3) utrzymanie wymiany w parach:
PRAWDA-fh, FAŁSZ-bh
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10 min.

Przykładowe zdania:
1) Rycerze regularnie chodzą w kapeluszach (F)
2) Zamek otacza twierdza (P)
3) Smoki to postać fikcyjna (P)
4) M
 iecz rycerza służy do ataku (P) 5) Rycerze żyli w Średniowieczu (P)
6) Tarcza głównie służy do obrony przed deszczem (F)
7) Zbroja rycerska jest lekka jak piórko (F) itp.

CZĘŚĆ GŁÓWNA
1 – Tenis
– część otwarta,
gra na punkty
z wykorzystaniem
mocnej strony

Rozmowa
podsumowująca

2 – Tenis
– część zamknięta
– dojście do siatki,
doskonalenie kończącego woleja

Rozmowa
podsumowująca
3 – Tenis
– część otwarta
– gra uproszczona

Rozmowa
podsumowująca

W tym zadaniu dzieci cofną się do czasów kiedy to rycerz nie był
rycerzem a ..walczył o miano pazia:) Zadaniem dzieci jest rozegranie pojedynku, starając się pamiętać by wykorzystywać swój
miecz (czyli mocną stronę). Z boku kortu trener ustawia drabinkę, a na niej pachołki o trzech wysokościach. Najniższy w 5 polu
drabinki, średni w 10, najwyższy w 15 polu. Pachołki oznaczają
stopnie rycerskie: pierwszy pachołek to paź, drugi to giermek,
trzeci - rycerz. Dodatkowo każdy zawodnik otrzymuje swój „pionek”. Zwycięstwo w pojedynku uprawnia do przesunięcia pionka o 2 pola do przodu, a przegrana o 1 do przodu, w zamian
za zdobyte doświadczenie. W przypadku dotarcia do pola ze
„stopniem rycerskim”, lub jego przekroczenia - zawodnik od tej
pory mianuje wskazanym tytułem np. „paź Jan ze Skórzewa” :)
Kto został minimum paziem? O świetnie że wszyscy osiągnęli
co najmniej pierwszy tytuł. A kto został giermkiem? A rycerzem?
A kto chciałby być rycerzem? Żeby zdobyć tytuł rycerza trzeba
naprawdę dobrze atakować i nieźle się bronić. Czy wasze ataki
były zawsze trafione? A czy ataki które trafiały w kort zawsze
dawały wam punkt? nie? a chcielibyście żeby Wasz atak był
jeszcze bardziej skuteczny?

10 min

1) D
 zieci ustawiają się na linii końcowej. Trener nagrywa piłkę
na fh z głębi kortu, zawodnik odgrywa w dowolnym kierunku,
następnie trener zagrywa krótką piłkę, którą dziecko atakuje
poprzez wejście w kort power stepem i zagrywa ją w przeciwnym kierunku, aniżeli wcześniejsza piłka. Trener dogrywa
trzecią piłkę, którą zawodnik wykańcza wolejem, kierując ją
w tę samą stronę co poprzednie zagranie.
2) Z awodnicy ustawiają się naprzeciw siebie po obu stronach
siatki. Zawodnik po prawej stronie siatki ma za zadanie w 5
uderzeniach dojść do siatki i zakończyć wymianę wolejem.
Piłki z głębi zawodnik może zagrywać tylko na stronę bh
przeciwnika. Zawodnik po lewej stronie siatki szlifuje swoją
tarczę, tj odgrywa piłki głównie bh. Po wykonaniu 5 wolejów,
następuje zamiana ról w parze.
Rycerze, wasza mocna strona wzbogaciła się o kolejne uderzenie! Czy czujecie się pewni we władaniu tym mieczem? Spróbujcie go wykorzystać w pojedynku!

4 min

Dzieci wracają do zadania zdobywania kolejnych tytułów rycerskich. Kontynuują grę na punkty starając się wykorzystać nowo
nabyte umiejętności. Mecze odbywają analogicznie do cz.I
(pary losowane, mecz trwa 1,5 min) natomiast jeżeli w meczu
zawodnik zagra choć jeden raz kończącego woleja wówczas
dodaje sobie jedno pole do przodu na drabince tytułów. Oznacza to, że w przypadku zagrania kończącego woleja, za zwycięstwo w meczu zawodnik przesuwa się o 3 pola do przodu,
a za przegraną o 2.
Czy ktoś z was został giermkiem? A Rycerzem? Imponujące!
Gratuluję wam odwagi wykańczania akcji przy siatce., Jesteście bardzo dzielni, tak jak na prawdziwego rycerza przystało.

10 min

6 min.

CZĘŚĆ KOŃCOWA
1 – Z abawa
uspokajająca

Miecz drużynowy - dzieci zostają podzielone na dwie drużyny.
Zadaniem drużyny jest „dograć” piłkę rakietą, jak najbliżej linii
serwisowej. Każda osoba w drużynie uderza piłkę tylko raz,
po jej zupełnym zatrzymaniu. Każdy z drużyny musi dokonać
uderzenia (nawet jeśli piłka wcześniej zatrzyma się na linii serwisowej).

3 min.

2 – Podsumowanie
zajęć i pożegnanie

Zbiórka, omówienie celów treningu i ocena ich realizacji. Podsumowanie i powtórzenie znaczenia współpracy w zespole.
Posprzątanie sali i pożegnanie.

2 min

Produkt dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystki
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1) Pionkiem może być kolorowy „talerzyk”
2) Każdy zawodnik w tym pojedynku rozgrywa 6 meczy.
3) Każdy mecz trwa 1,5 min.
4) Przed ćwiczeniem trener przygotowuje kartki z imionami dzieci i miastem z którego pochodzi np.: Jan ze
Skórzewa, Krzysztof z Poznania. Przed rozpoczęciem
gry dzieci losują swojego przeciwnika, w przypadku
wylosowania siebie - losuje ponownie. W przypadku wylosowania 2 x razy pod rząd tego samego przeciwnika,
dzieci rozgrywają mecz ponownie.

