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éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

0|minut

dle zábavy

venku

kdykoliv

dvojice

15+

SIAMSKÉ KOTOULY
Obecný cíl:|||

Rozvoj tøchto kompetencí: k|įešení problémŃ, sociální a|personální, obêanská.

Konkrétní cíl:|||

Pįekonání strachu, dŃvøra v|ostatní, odvaha.

Motivace:||| Sportování ve| dvou a| neobvyklý zážitek pįi spolupráci s| kamarádem. Legrace a| posílení odvahy,
pįekonání strachu.
Legenda:||| Planeta Pįátelství – viz pįíbøh v|úvodu metodiky
Potįeby:||| Žádné.
Provedení:||| Kotouly ve| dvojicích. Jeden ze| dvojice — hráê A| — si lehne na| zem nohama smørem z| mírného
kopeêku. Druhý — hráê B — si stoupne tak, aby hlava ležícího A|byla mezi jeho kotníky. Ležící hráê A|zvedne nohy
vzhŃru, napne je a|hráê B je chytne rukama za|kotníky. Hráê A|se souêasnø chytne rukama za|kotníky hráêe B u|své
hlavy. Oba tak tvoįí nesoumørný uzavįený tvar. Na|signál se v|tomto spojení pokusí udølat kotoul — stojící se musí
odvážnø s| odrazem bez zaváhání pustit z| kopeêka a| setrvaênou silou zvedne druhého ze zemø. Tak to pokraêuje,
dokud se nezastaví v|cíli urêené trasy. Oba musí mít neustále natažené a|mírnø roztažené nohy, jinak se jim nepodaįí
kotoul dokonêit. Stojící hráê se by se møl vždy mírnø odrazit (jako by chtøl udølat kotoul plavmo). Dejte prostor
hráêŃm, aby si to vyzkoušeli. Pokud to pojmeme jako závod, møįíme êas.
Tuto aktivitu lze realizovat i|v|zimø na|snøhu. Terén je tak pro úêastníky o|nøco møkêí, avšak po|„zaboįení“ do|snøhu
musí vyvinout vøtší odraz a|sílu k|dokonêení kotoulu.
Tato aktivita pįibližuje Ideály Pionýra: Pįíroda a|Pįekonání.
Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

Zrakovø postižení – záleží na| typu postižení. Ve| dvojici s| úêastníkem
bez postižení. Tøžší stupeĢ postižení – nevhodné.

Sluchovø postižení – umožnit hráêi pįi vysvøtlování odezírat ze rtŃ vedoucího – vysvøtlování krok za| krokem.
Zjednodušený návod v|textové podobø. Názorná ukázka.
Pohybovø postižení – nevhodné.
Mentálnø postižení – srozumitelné vysvøtlení hry v|jednoduchých krátkých vøtách. Názorná ukázka kotoulu.
Įeêovø postižení – bez omezení. Jen dát dostateêný prostor na|komunikaci mezi úêastníky.
Obtížnø vychovatelní – striktní hranice a|pravidla pįi práci.
Jedinci se speciɅckými poruchami uêení a|chování – bez omezení.
Pozor na:

Kameny a| velké nerovnosti v| trávø, jinak mŃže dojít k| poranøní, dbejte na| pįibližnø stejný výškový
a|váhový pomør mezi obøma odvážlivci.
Moje poznámky:|||
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EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A|STÁTNÍM ROZPOéTEM éESKÉ REPUBLIKY
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