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Vøková kategorie: 15+

éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

1–2 hodiny

1–1,5 hodiny

venku

jaro, léto

po|dvojicích

15+

DEBLOV Ý ORIENĸÁK
Obecný cíl:|||

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

Konkrétní cíl:|||
Spolupráce a|vzájemná pomoc ve|dvojici, pįekonání vlastních hranic, posílení fyzické zdatnosti,
posílení vŃdêích schopností jedincŃ a|jejich smyslu pro kompromisy.
Motivace:||| Jedná se o|netradiêní závod dvojic. Spolupráce ve|dvojici je ponøkud jiná než ve|víceêlenném týmu
a| záleží na| složení dvojice. V| tomto závodø se zejména projeví vŃdêí schopnosti jedincŃ, jejich schopnost pįijímat
kompromisní įešení êi schopnost nechat vyniknout druhého. Podobnø je tomu u| jiných „deblových sportŃ“, napį.
plážového volejbalu, êtyįhįe v|tenise. První náznaky tøchto vlastností a|schopností se projeví již pįi výbøru partnerŃ
do|dané dvojice. Navoìte diskusi na|toto téma, zda hráêi preferují deblové sporty, jaké je k|tomu vedou dŃvody, co
jim tyto sporty pįinášejí.
Legenda:||| Planeta Poznání – viz pįíbøh v|úvodu metodiky.
Potįeby:||| Fáborky, úkoly, realizaêní tým.
Provedení:||| Dva lidé spojeni vzájemnø v|pįedloktí a|kolem kotníkŃ pomocí šátku musí probøhnout urêenou trasu,
na|které pįípadnø mohou plnit nøjaké úkoly (je to zábavnøjší – napį. lze závod provést jako orientaêní, obrázkový
nebo sêítací závod) nebo netradiêní disciplíny (podivná olympiáda ve| dvojici –| skoky, bøhy, prolézání; táborové
dovednosti). Trasa a|délka závodu musí být pįizpŃsobena zdatnosti úêastníkŃ a|obsahu úkolŃ, které mají úêastníci
po|trase plnit. Pro ukázku jen pár možných aktivit na|trase jako jsou: lanová pįekážka, stįelba ze vzduchovky, vázání
uzlŃ na| pøtimetrovém lanø, driblování „spoleênou rukou“, skákání ve| starých pneumatikách, apod. Pįi spojování
jedincŃ do|dvojic postupujte spravedlivø a|berte v|úvahu jejich fyzickou, a|ve|spojitosti s|úkoly na|trase i|vødomostní,
úroveĢ. Zohlednøte také pohlaví (dopįedu se rozhodnøte, zda mohou být smíšené dvojice). Pokud máte ve|skupinø
úêastníky pįibližnø stejnø zdatné, nechte je, aby si sami vybrali partnera do|závodu. Poté mŃžete s|nimi diskutovat,
proê si vybrali tu êi onu osobu. Mnozí se tak mohou o|sobø dozvødøt informace, které by se jinak nedozvødøli, aĹ už
pįíjemné êi nepįíjemné. V|tomto smøru je pak nutné debatu usmørĢovat.
Tato aktivita pįibližuje Ideály Pionýra: Pomoc, Pįátelství a|Pįekonání.
Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

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

Sluchovø postižení – úêastník musí být poblíž vedoucího pįi vysvøtlování pravidel a|musí mít možnost odezírat ze rtŃ,
vysvøtlování krok za|krokem. Pįípadnø pįiložit zjednodušený návod v|textové êi kreslené podobø. Pįi kontaktu mluvit
nahlas, srozumitelnø, pomalu, výraznøjší gestikulace.
Pohybovø postižení – nevhodné.
Mentálnø postižení – záleží na| typu postižení, u| lehêích typŃ postižení lze realizovat, ale je nutné srozumitelné
vysvøtlení hry v|jednoduchých krátkých vøtách, ukázka bøhu ve|dvojici, použít jednodušší úkoly, pįíp. u nich názorná
ukázka.
Įeêovø postižení – bez omezení, dát dostateêný prostor na|komunikaci mezi døtmi.
Obtížnø vychovatelní – stanovit striktní hranice a|pravidla pįi hįe.
Jedinci se speciˬckými poruchami uêení a|chování – bez omezení, êasovø neomezovat, zamøįit se na|splnøné úkoly.
Pozor na:

Dbejte bezpeênosti na|trase a|zkontrolujte zpŃsob spojení dvojic šátkem, aby je šátek netlaêil a|aby
se prokrvovaly konêetiny. V|pįípadné diskusi o|výbøru partnerŃ do|dvojice je potįeba korigovat emoce a|negativní
narážky – dnešní mládež je dost netaktní, nicménø je souêasnou spoleêností vedena k|tomu, aby byli mladí upįímní
a|„na|rovinu“ įíkali všem, co si myslí.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A|STÁTNÍM ROZPOéTEM éESKÉ REPUBLIKY

Pionýr
Projekt Klíêení – Metodický list S3

ZK^dD^ dD/

Vøková kategorie: 15+

Moje poznámky:|||

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A|STÁTNÍM ROZPOéTEM éESKÉ REPUBLIKY

s. 2/2

