
Charakterystyka zajęć w klasie I oddziału sportowego            

o profilu tenisa stołowego: 

• 3 godz. tygodniowo zgodnie z podstawą programową oraz 7 godz. zajęć specjalistycznych 

(razem 10 godz.)  

• Szkolenie w klasie sportowej pierwszej obejmuje naukę podstawowych umiejętności gry        

w tenisa stołowego według światowych standardów. Szczególnie ważnym zadaniem 

szkolenia wstępnego dla każdego, jest profilaktyka zdrowotna, rekreacja fizyczna, 

wychowanie przez sport, rozwój motywacji wewnętrznej do uprawiania tenisa stołowego       

i sportu oraz rozwój wszechstronnej sprawności fizycznej. Program szkolenia wstępnego 

będzie realizowany dla dzieci w wieku 6-7 lat według programu szkolenia w sporcie: „Tenis 

stołowy”.  

• W klasie pierwszej głównym celem jest: zdobycie doświadczenia ruchowego, opanowanie 

różnorodnych umiejętności ruchowych z akcentem na koordynację, równomierny rozwój 

prawej i lewej części ciała. Zaliczenie umiejętności ruchowych objętych programem w-f          

w szkole. Gry i zabawy ruchowe, mini gry sportowe i zabawy z piłkami o różnej wielkości, 

ćwiczenia szybkości reakcji. Atletyka terenowa (bieg, skok, rzut itp.), gimnastyka, rytmika, 

ćwiczenia ze skakanką, równoważne.  

• Duży nacisk na wszechstronny rozwój cech motorycznych z akcentem na zwinność i gibkość. 

Rozwój koordynacji specjalnej: gry i zabawy z piłką i rakietką, ćwiczenia imitacji uderzeń, 

ćwiczenia pracy nóg oraz postawy gotowości. Przygotowanie techniczne: opanowanie 

podstawowych elementów techniki gry umożliwiającej podjęcie gry na stole z innymi 

dziećmi.  

ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH DO REKRUTACJI DO KLASY I 

ODDZIAŁU SPORTOWEGO O PROFILU TENIS STOŁOWY. 

1. Skok w dal z miejsca - próba mocy (siły nóg)  

2. Skłony w przód z leżeniem tyłem przez 30 s - próba siły mięśni brzucha  

3. Bieg zwinnościowy – 4x10m: 

4. Skłon tułowia w przód - próba gibkości:  

• Ponieważ tenis stołowy jest sportem w którym nie ma wyraźnej dominacji jednej z cech 

motorycznych, wybrane próby testu MTSF stanowią znakomity przegląd ogólnej sprawności 

fizycznej młodzieży.  

• Ponadto, wyniki uzyskane przez młodzież w tym teście, będą pomocną informacją dla 

nauczyciela wychowania fizycznego i trenera w celu opracowania indywidualnych planów 

rozwoju fizycznego dla poszczególnych uczniów. Z tego względu, PZTS proponuje sumowanie 

punktów z poszczególnych prób sprawności i wyznaczenie ogólnego minimum punktów. 

• Ilość punktów potrzebna do zaliczenia kryterium naboru jest równa: 180 



• Nauczanie w klasie sportowej będzie się odbywało wg. Programu: „Program szkolenia            

w sporcie: Tenis stołowy”. Opracowanie: Jerzy Grycan18.08.2017 dopuszczony do użytku 

przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 


