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Vøková kategorie: Nejmladší

éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

20 minut

60 minut

klubovna i venku

bez omezení

minimálnø 2

neête/nepíše

KOĸÁTKO — KOĸÁTKO NA D÷TSKÉM HĮIŠTI
Obecný cíl:|||

Rozvoj tøchto kompetencí: ke komunikaci, obêanská, pracovní.

Konkrétní cíl:|||

Seznámit se s životem na hįišti. Umøt rozlišit, co je správné a co se na døtském hįišti nesmí
dølat. Práce s pįedstavivostí – psychomotorický padák. Rozvoj schopnosti spolupracovat s ostatními a įídit se pokyny.
Motivace:||| Hra patįí mezi základní êinnosti dítøte. Žádná hra se však neobejde bez pravidel. S nejrŃznøjšími
pravidly se dítø bude setkávat celý život. Pokusíme si uvødomit, jaké chování je spoleêností akceptováno a jaké ne.
Legenda:||| KoĹátko …. se vydalo na svoji prŃzkumnou výpravu. Už delší dobu ho zajímalo, co je to za plotem,
okolo kterého chodí s maminkou na procházky. Protáhlo se pod dvíįky, protože koĹátka si dvíįka otevírat neumøjí,
a|zaêalo se rozhlížet. Jé, tam bylo zajímavých a barevných vøcí. Vidí prolézaêky, pískovištø, houpaêky, skluzavku – víte,
døti, kam se koĹátko šlo podívat? Na døtské hįištø. Hned si všechny prolézaêky, houpaêky i skluzavky vyzkoušelo,
jenom na písek nešlo – tam zvíįátka nesmøjí. Døti, poradíte koĹátku, jak si na hįišti hrát a co se na hįišti smí a co nesmí
dølat?
Potįeby:|||

Pastelky, psychomotorický padák, míêe podle poêtu skupinek.

K tomuto metodickému listu je pracovní list S1A.
Provedení:||| Po pįevyprávøní úvodního pįíbøhu koĹátka na døtském hįišti rozdáme døtem pracovní listy „Co patįí
a nepatįí na døtské hįištø“.
Pracovní list – Co patįí a nepatįí na døtské hįištø
Úkoly:
1. Na obrázku jsou vøci, které na hįištø nepatįí. Vybarvi u nich êtvereêek êervenø.
2. U vøcí, které na hįištø patįí, vybarvi êtvereêek zelenø.
3. Do rámeêku nakresli, co ještø podle tebe patįí na døtské hįištø (prolézaêky, odpadkový koš, voda na mytí,
toaleta…).
V další êásti schŃzky pracujeme s pįedstavivostí døtí. Pro první êást hry použijeme psychomotorický padák, hrajeme
hru na kolotoê. Potom následují hry na houpaêku a prolézaêku.
Kolotoê
Døti si pįedstaví, že jsou na hįišti a jezdí na kolotoêi (psychomotorický padák). Všichni se postaví do kola a každý
se drží „padáku“. Vedoucí nebo instruktor pak dává pokyny od jednoduchých po složitøjší (napį. držíme se obøma
rukama a chodíme dokola, držíme se rukama kįížem, držíme se jednou rukou, zmøna smøru na nøjaké zvukové pįíp.
svøtelné znamení…). Je možné doplnit o míêek uprostįed padáku.
Døti mohou též chodit s padákem dokola a zpívat napįíklad písniêku Kolo, kolo mlýnský.
Houpaêka
Døti se rozdølí nejprve do dvojic. Posadí se na zem, chytí se za ruce, pokrêí kolena a chodidly se dotýkají. Potom už
se jenom houpají zepįedu dozadu. Lze dølat i ve êtveįici – vznikne nøco jako veslice. Vždy dva a dva jdou proti sobø.
Tunel
Døti rozdølíme do dvou êi více skupin. V každé skupince se postaví za sebe ve stoji rozkroêném na start. Døti mají
za úkol pįekonat urêitou vzdálenost – napįíklad 3 metry (v závislosti na poêtu døtí) tak, že ten, který stojí první
v|zástupu, pošle tunelem z rozkroêených nohou míê a ten si døti mezi sebou podávají. Když dojde k poslednímu v įadø,
ten vezme míê a bøží s ním podle įady dopįedu na první místo a opøt míê posílá „tunelem“ dozadu. Hra konêí, když
první v įadø stojí „na“ nebo „za“ cílovou êarou.
Pokud máme v blízkosti klubovny hįištø a je pįíznivé poêasí, mŃžeme zakonêit schŃzku vycházkou na hįištø. Pozor pįi
pįesunu na hįištø, je tįeba zopakovat pravidla pro tento pįesun.
Tato aktivita pįibližuje Ideály Pionýra: Pįekonání a Poznání.
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Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

U døtí s poruchami uêení se êasto objevuje porucha prostorové orientace
êi hrubé motoriky, buìte tedy trpøliví, pokud nezvládají pohyby pįi
hrách s psychomotorickým padákem tak dokonale – vždy jim polohu znovu zopakujte, ale do nápodoby pohybŃ
je urêitø nenuĹte! Pįi vybarvování êtvereêkŃ v pracovních listech pozor na døti s dysgraˬí, které mají „kįeêovité“
držení psacích potįeb (pastelek) – je potįeba dbát na správné postavení ruky a uvolnønost (okolo 3 let je to nazýváno
jako „špetkový úchop“). Oslabené prostorové vnímání zpŃsobuje i problémy s kreslením, proto vždy podporujte
sebevødomí dítøte pochvalou.
Pozor na: Bezpeêný pįesun na døtské hįištø. Bezpeênost døtí pįi pobytu na døtském hįišti (na trampolínø vždy
pouze jedno dítø).
Moje poznámky:|||
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