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Vøková kategorie: Starší školní vøk

éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

10 minut

30 minut

klubovna

kdykoliv

8

12–14 let

ZVONKOVÁ
Obecný cíl:|||

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

Konkrétní cíl:|||

Seznámení se s|pocity zrakovø postižených. Rozvoj ostatních smyslŃ.

Motivace:||| Je fajn, když se nás netýká žádné postižení. Jaké to ale je, když êlovøk nevidí? Opravdu lépe slyší?
Opravdu vnímají svøt jinak?
Potįeby:||| Míêek s|rolniêkou uvnitį (pro zrakovø postižené). Šátek pro každého hráêe.
K|tomuto metodickému listu není k|dispozici žádný pracovní list.
Provedení:||| Zvonková
Hrají proti sobø dvø družstva o|4|hráêích /(nebo dle domluvy). Hra se hraje v|klubovnø, kterou je potįeba pįedem
pįipravit (udølat prostor).
Vlastní hra:
Družstva se rozestaví na|svoji êáru, nejménø 1|metr od|êáry naproti sobø. Rozhodêí zaváže každému hráêi šátkem oêi,
tak aby nikdo z|nich nevidøl. Teprve potom hráêi losují o|míê. Výsledek jim sdølí rozhodêí a|pįedá jednomu hráêi míê.
Na|signál rozhodêího hra zaêíná.
Družstva mají za|úkol posláním míêe po|zemi dostat míê do|branky soupeįe. Všichni hráêi musí pįed hodem stát a|až
po|vyhození míêe si mohou hráêi lehat do|stįel. Míê se smí chytat celým tølem. Hráêi si mezi sebou nenahrávají.
Rozhodêí hlásí nahlas pouze dosažení branky. Nikdo z|hráêŃ nesmí pįi hįe mluvit ani vydávat zvuky, aby družstva
slyšela, kde se míê nachází. V| pįípadø promluvení hráêe je družstvo potrestáno ztrátou míêe a| ztrácí tedy právo
na|další hod.
Hráêi se mŃžou libovolnø pohybovat. Ovšem vždy musí stát nejménø 1 m pįed brankovou êárou.
Pokud míê nøkde pįi hodu uvízne, rozhodêí dávají míê družstvu, které je na|įadø v|házení.
Hraje se do|dosažení 15 bodŃ jednoho z|družstev.
Míê lze sehnat ve|zdravotnických potįebách nebo si jej vyrobit (do|hadrového míêe všít rolniêky).
Použitá literatura: vlastní kartotéka her na|PS.
Tato aktivita pįibližuje Ideály Pionýra: Poznání a|Pomoc.
Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

Aktivita umožĢuje zaêlenøní døtí do kolektivu a nevytváįí bariéry pro
døti se speciˬckými vzdølávacími potįebami.

Ale u døtí úzkostnøjších, bojácných mŃže být obtížné pįekonávat to, že nevidí, nemají situaci pod zrakovou kontrolou.
Je vhodné zpoêátku napį. zkrátit êas, kdy dítø hraje, umožnit mu, aby nøjakým signálem dalo najevo nepohodu, kterou
už dál nemŃže pįekonávat, možnost nechat se vystįídat. U døtí s autistickými projevy mŃže neznámost a chaotiênost
situace zvyšovat napøtí, pocit zmatku. Doporuêujeme vysvøtlení, možnost jen pįihlížet, dát jinou roli – êasomíra,
hlídání bodŃ.
Pozor na: V klubovnø odstranit vybavení, které se dá míêkem poškodit.
Moje poznámky:|||
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