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Vøková kategorie: Mladší školní vøk

éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

10 minut

40 minut

tølocviêna, hįištø

kdykoliv

12

3. tįída/9|let

KOLEKTIVNÍ HRY
Obecný cíl:|||

Rozvoj tøchto kompetencí: k uêení, sociální a personální, ke komunikaci.

Konkrétní cíl:|||

Osvojuje si techniku her (pįehazovaná, ringo atd.). Trénuje obratnost s míêem a uêí se zacházet
s ringo kroužkem. Uêí se spolupráci v týmu a k úspøchu družstva napomáhá co nejlepším výkonem.
Motivace:||| Døti, už jste nøkdy držely v|ruce horký brambor? Hroznø pálí, pįehazujete jej z|ruky do ruky nebo
jej rychle hodíte kamarádovi, abyste se jej zbavily a| nespálily si ruce. Míê, se kterým budeme hrát pįehazovanou,
bude takovým horkým bramborem. Budeme si jej v|družstvu pįehazovat a|snažit se jej co nejrychleji pįehodit pįes síĹ
k|soupeįŃm. O|to samé budou usilovat i|naši protihráêi, takže to nebude vŃbec snadný boj!
Potįeby:||| Míêe na volejbal, volejbalová síĹ popį. provázek, ringo kroužky, kįída.
K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.
Provedení:||| Vedoucí rozdølí døti do dvojic. Trénují nejprve hod pįes síĹ a|chytání míêe.
Pįehazovaná: Hraje se na volejbalovém hįišti, dva êtverce 9 × 9 m. Vedoucí rozdølí hráêe do dvou šestiêlenných
družstev. Zástupci družstev losují o|míê. Družstvo, které zvítøzilo, zaêíná hru. Hází míê pįes síĹ. Právo k|hodu má
ten, kdo míê chytil nebo zvedl ze zemø. Platný hod musí jít pįes síĹ, pįihrávky mezi spoluhráêi nejsou povoleny. Hráê
mŃže s|míêem udølat maximálnø dva kroky. Když míê spadne u|soupeįŃ na zem, získává házející pro svŃj tým jeden
bod. Spadne-li míê na druhé stranø mimo hranice hįištø a|pįedtím se ho nedotkl žádný hráê, jeden bod se pįipoêítává ve prospøch soupeįŃ. Skonêí-li míê v|síti, bod získává také soupeį. Hraje se do 15 bodŃ, poté si družstva vymøní
strany. Jestliže je po druhém setu stav 1:1, rozhodne o|vítøzi tįetí set.
Nemáte volejbalovou síĹ? Natáhnøte mezi kŃly provaz. Nejsou-li na hįišti ani kŃly, oddølte obø družstva prázdným
polem. Hod pįes prázdné pole pak nahrazuje hod pįes síĹ.
Vedoucí rozdølí døti do dvojic a|ty pak trénují techniku hodu a|chytání ringa. Nejprve v|prostoru a|poté pįes síĹ.
Ringo kroužek se musí házet tak, aby letøl ve vzduchu naplocho a|nesmí rotovat. Chytat se smí pouze jednou rukou
a|nesmí se navlékat na ruku. Házíme stejnou rukou, kterou jsme ringo chytili.

Ringo: pravidla viz metodický list ê. 6.
Dobrovolný úkol: Cviête s|døtmi pįehazování míêe pįes síĹ. Mezi kŃly na volejbalovém hįišti napnøte provaz tak, aby
byl asi 2,5 m|nad zemí. Pak vyznaête na jedné polovinø hįištø êáry rovnobøžné s|provazem. První metr od provazu,
druhou 1,5 m, tįetí 2 m|a všechny další v|pŃlmetrových odstupech. Hráêi se postaví do zástupu za první linii a|jeden
po druhém provedou úkol: hodí míê pįes provaz, probøhnou mezi kŃly a|na druhé stranø hįištø míê chytí dįív, než
se poprvé dotkne zemø. Komu se to podaįí, postoupí v|dalším kole za druhou êáru. Jestliže míê spadne na zem nebo
nepįeletí provaz, hráê bude v|pįíštím kole házet znovu od první linie. Až se všichni vystįídají, zaêne druhé kolo.
Jak hra pokraêuje, hráêi nastupují k|hodu z|êar od provazu stále vzdálenøjších. Kdo se dostane až za poslední linii
a|úspøšnø odtud splní úkol, zvítøzí.
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Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

Døti s|diagnózou autismus nechápou pravidla her. Zaįadit tyto døti do
kolektivních her lze tehdy, pokud jim zadáme konkrétní úkol – napį. (hoì míê pįes síĹ), v|tomto pįípadø nemŃžeme
oêekávat, že bude pįihrávat spoluhráêŃm. Splní zadaný úkol.
Døti s poruchou motoriky nebo døti s poruchou prostorové orientace budou mít pįi tøchto hrách problémy. Je lépe je
povøįovat jinými úkoly – rozhodêí, hodnotitelé, pįíprava diplomŃ… V tøchto rolích budou spokojenøjší.
Na aktivitu lze navázat zapojením do pionýrských soutøží v ringu a pįehazované.
Pozor na:|||

Mají-li døti problém s pįehozením sítø, mŃžeme upravit velikost hįištø i výšku sítø nebo umožnit
pįihrávky mezi spoluhráêi. Musíme ovšem stanovit maximální poêet pįihrávek napį. 2, pak musí míê pįes síĹ.
Moje poznámky:|||
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