
TENIS 
 
 
W wyszukiwarkach internetowych zarówno tych popularnych np. dr Google :), jak i naukowych np. 
PubMed można znaleźć wiele artykułów przedstawiających korzyści jakie może odnieść dziecko 
trenujące tą dyscyplinę sportu.
 
W grupie dzieci młodszych tenis zapewnia nie tylko tak bardzo potrzebną aktywność fizyczną.  
Pomaga także w rozwoju umiejętności psychologicznych, a w sferze fizycznej poprawia ogólną 
kondycję i wpływa korzystnie na rozwój kośćca. Co więcej aktywność fizyczna wzmacnia układ 
odpornościowy każdego dziecka. W grupie nastolatków i młodzieży to przede wszystkim dobra 
zabawa, rozwijanie umiejętności społecznych i budowanie przyjacielskich relacji. Tenis pomaga 
budować pewność siebie, a co bardzo istotne poprawia zdolności poznawcze, przez co jest 
szansa na poprawę wyników w nauce. Niezaprzeczalne są korzyści dla zdrowia fizycznego. Reg-
ularna aktywność fizyczna poprawia funkcę serca, płuc, redukuje tkankę tłuszczową, zmniejsza 
ryzyko cukrzycy i chorób układu krążenia. Ponadto mocniejsze kości wspierane są przez silniejsze 
i bardziej sprawne mięśnie.
 
Tenis to wysiłek interwałowy (chwile intenywnej aktywności przeplatane są aktywnością niską lub 
umiarkowaną) co pomaga spalać tkankę tłuszczową i budować kondycję. Dynamiczny balans 
(stabilizacja w czasie ruchu) to ważny element codziennego życia jak i sportu. Tenis wymaga 
utrzymania całkowitej kontroli nad ciałem, nawet w czasie biegania z najszybszą prędkością. Ta 
umiejętność łatwo przekłada się na życie codziennie. Bez równowagi łatwiej spadniesz wspinając 
się po drabinie, wspinaczka nie wchodzi w grę. Możesz tracić równowagę nawet w czasie prostych 
czynności. Tenis zapewnia wspaniały trening dynamicznego balansu, ponieważ by grać musisz 
się przemieszczać, a żeby przygotować się do wykonania uderzenia musisz rozwijać kontrolę nad 
całym ciałem. Wiele naukowych badań udowodniło, że wysiłek fizyczny łagodzi objawy stresu. 
Można wyszukać  też takie, które wykazały że że ćwiczenia w szybkm tempie zwiększają 
produkcję i wydzielanie białek pobudzających mózg i zwiększają ilość komórek w hipokampie, który 
jest odpowiedzialny za procesy nauki i funkcję pamięci. Można wyliczać jeszcze wiele korzyści 
jakie możemy odnieść z uprawiania tej dyscypliny sportu w róznym wieku. Podsumowując przyto-
czę słowa jedego z trenerów tenisa w USA „gra w tenisa to nie tylko promocja zdrowia fizycznego, 
to także wspaniały sposób nauki koncentracji i dyscypliny. Te wszystkie korzyści młodzi tenisiści 
zabiorą w dorosłe życie.” 
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