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Vøková kategorie: Nejmladší

éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

30–45 minut

90 minut

venku

jaro

2–15

ête/píše
neête/nepíše

KOéKA — ZKOUŠÍM SVOU OBRATNOST
Obecný cíl:|||

Rozvoj tøchto kompetencí: sociální a personální, pracovní.

Konkrétní cíl:||| Pohybové vyžití v pįírodø, získávání kladného vztahu k pohybovým aktivitám zábavnou formou,
zvyšování mrštnosti, obratnosti, pįesného opakování, procviêování povelŃ a pokynŃ.
Motivace:||| Tølesný rŃst døtí je v tomto období rovnomørný a vývoj hrubé motoriky je témøį ukonêen, avšak
je potįeba jej podporovat. Nabídnøme tedy døtem aktivity, které budou trénovat jejich obratnost a zároveĢ v nich
podpoįí soutøživost!
Legenda:||| Koêka éiperka se dnes rozhodla vyzkoušet svoji obratnost. Od svých kamarádŃ slyšela o opiêí dráze.
Tak se tam šla podívat. Jak byla pįekvapená, když zjistila, že tam žádné opice nejsou. Sova Mudrulka jí įekla, že se té
dráze jenom tak įíká, protože se êlovøk (nebo koêka) opiêí, tzn. dølá stejné úkoly jako nøkdo pįed ním.
Potįeby:||| PomŃcky pro bøh pįes pįekážkovou dráhu.
K tomuto metodickému listu není žádný pracovní list.
Provedení:||| Opiêí dráha
V terénu vytyêíme jednoduchou dráhu, na které mŃžeme vyzkoušet obratnost. Na jednotlivých stanovištích mohou
být napį. tyto úkoly: slalom mezi stromy, podlézání stromŃ, plížení, pįeskoky pįes pįíkop tam a zpøt, bøh êástí trasy
po jedné a pak po druhé noze, bøh pozpátku, bøh po êtyįech, skoky pįes paįez, hody šiškou na cíl vêetnø jejich
sbírání, hod bįemenem — vøtším kamenem do dálky, válení polena k metø, pįechod klády, pįekonání bariéry, seskok,
ruêkování, shyby, kliky apod. (poêet stanovišĹ a jejich nároênost volíme podle vøku døtí).
S polenem:
Vrh (hod) urêeným zpŃsobem; kam se poleno dokoulí, odtud hází další:
•
•
•
•
•

pravou rukou;
levou rukou;
obouruê od prsou;
obouruê ze vzpažení;
obouruê dozadu.

Vítøzí družstvo, které se dostalo nejdál.
Trojskok:
Každý skoêí tįi skoky z místa. Kde jeden skonêí, druhý zaêíná.
Bøh pįes pįekážkovou dráhu nebo slalom:
•
•
•
•

s badmintonovým míêkem na badmintonové pálce;
s pingpongovým míêkem na pingpongové pálce;
s vaįeným vajíêkem na lžíci;
s jablkem na plastikovém talíįi.

Loveckou cestou
Možno volit na cestu zpøt.
Døti se postaví do volného zástupu za sebe, jeden vedoucí do êela, druhý jako poslední. Úkolem døtí je následovat
vedoucího v êele a opakovat po nøm vše, co bude dølat. Vedoucí se volnø rozbøhne do terénu, stįídá chŃzi s bøhem
– cestou pįekraêuje vøtve, seskakuje z paįezŃ, prolézá kįovím, podlézá kmen stromu, pįechází po délce položeného
kmene, pįeskakuje pįíkop, pįelézá velký balvan, plíží se mechem, tiše našlapuje, hází šiškou na cíl, apod. Døti se mají
chovat jako opravdoví lovci, nehluênø, rychle, pįesnø – podle pokynŃ, pįíkazŃ, posunkŃ, pohybŃ vedoucího. Vedoucí
zaįadí i smluvené oddílové pokyny a povely.
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Lesní školka
V pįírodø nemusíme mít vždy s sebou sportovní náįadí, mŃžeme využít materiál, který se nám nabízí, napįíklad v lese
si zahrajeme tįeba šiškovou školku:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vyhodit šišku, tlesknout, chytit;
vyhodit šišku, 2x tlesknout, chytit;
vyhodit šišku, otoêit se, chytit;
vyhodit pravou rukou šišku a pravou ji chytit;
vyhodit levou rukou šišku a levou ji chytit;
prohodit šišku napį. kroužkem z vrbového proutku (hází se jednou ze tįí krokŃ,
jednou ze êtyį a jednou z pøti krokŃ);
hodit šišku do „koše“ napį. starého hrnce (opøt ze tįí, êtyį a pøti krokŃ).
Kdo hodí nejdál.
Kdo se trefí do terêe z kamenŃ, šišek.

Tato aktivita pįibližuje Ideál Pionýra: Pįekonání.
Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

Neklidné døti møjte neustále pįi sobø a sledujte, zda se u nich neobjevuje
nesoustįedønost, nepozornost nebo netrpølivost, v takovém pįípadø je

nutné zahrát si s døtmi relaxaêní hry.
Nøkteįí jedinci mohou mít i obtíže v hrubé motorice – jsou neobratní, nešikovní nebo mají malou koordinovanost
pohybŃ – oceĢte jejich snahu, a pokud êinnost dølat nechtøjí, nenuĹte je. Pozor – poruchy pohybové koordinace se
objevují i u jedincŃ s lehkou mentální retardací.
Pozor na: Upozornit døti na bezpeêný pohyb v pįírodø.
Trasu je tįeba pįedem projít, promyslet, pįekážky i terén musí být bezpeêný.
Moje poznámky:|||
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