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KO ÁTKO — KO ÁTKO A BAZÉN

Voda m že být prost edím k neobvyklé zábav , m že být také nebezpe ná, nau te je proto se ve vod  
správn  pohybovat a vodu respektovat. 

Motivace:

Ko átko slyšelo o jedné zvláštní zoologické zahrad . Prý tam všichni žijí ve vod . Bylo mu to divné, 
a tak se domluvilo se svými kamarády a vypravili se tam. My pojedeme s nimi, abychom se podívali, jak to v takové 
zoo chodí.

Legenda:

Všichni ú astníci pot ebují osobní vybavení do bazénu – plavky, ru ník, mýdlo, šampon, h eben, neplavci 
nadleh ovací pom cky nap . kruh, bederní plavecký pás, všichni ješt  mohou mít p ípadn  obuv k bazénu, koupací 
pláš  (hodí se v p ípad , že setrváváme v prostorách okolo bazénu delší dobu), vodní nudle, potáp cí kroužky, obru e. 

K tomuto metodickému listu není žádný pracovní list.

Pot eby:

Pokud plánujete výpravu do bazénu, oznamte to s dostate ným p edstihem – alespo  14 dní 
– rodi m d tí. Napište seznam v cí, které si d ti mají vzít s sebou, as srazu a p edpokládaný as návratu, výši 
 nan ního p ísp vku, který budete vybírat (vstup, strava, jízdné…). Podle po tu d tí zajist te dozor dosp lými 

pou enými osobami.

Máte-li možnost volby bazénu, zvolte takový, kde budou mít neplavci vodu po pás – maximáln  po ramena. Dop edu 
zjist te, kolik z d tí je neplavc . Pokud nemají, je t eba jim zajistit nadleh ovací pom cky. M žete se zeptat 
u provozovatele bazénu, zda má nadleh ovací pom cky, vodní nudle, potáp cí kroužky, p ípadn  jiné pom cky 
k zap j ení. Pokud ano, rezervujte si je u n j.

Po p íchodu do plaveckého areálu je t eba nejprve d ti vzít do šaten, dohlédnout, aby se ádn  osprchovaly a p evlékly 
do plavek. Pokud máte smíšený oddíl, je t eba, aby byla vždy alespo  jedna dosp lá zodpov dná osoba v každé šatn .

Po p íchodu do prostoru bazénu nechte d ti uložit v ci, které si vzaly s sebou, na jedno místo.

Seskupte d ti okolo sebe a ekn te jim, že jste se vypravili na návšt vu do zoo. Je to ale speciální zoo, všechna zví átka 
tam žijí ve vod .

Za n te s tím, že u sch dk  do bazénu drží dva vedoucí i instrukto i vodní nudli jako vstupní bránu. Každý, kdo chce 
jít do zoo, musí touto branou projít. Bránu držte tak vysoko, aby d ti nemusely potopit hlavu.

A te  si prohlížíme zví átka, co práv  d lají.
• Kachna se kolébá – pohyb mírn  vp ed v pod epu a kývat se p itom ze strany na stranu.
• Ptá ek se myje – cáká na sebe vodu.
• Labu  mává k ídly a chystá se vzlétnout.
• áp se rozhlíží – stojí na jedné noze a rukama klape jako zobákem, otá í se do stran.
• Žába vidí ápa a ská e pry  – d ti by m ly být na malé hloubce – voda maximáln  do pasu.
• Pes plave – rukama hrabat ve vod  p ed sebou tzv. ubi ka, pokud jsou d ti natolik odvážné, mohou pohybovat 

i nohama – šlapat vodu – p edpokladem je v tší hloubka – po ramena.
• Slon na sebe chobotem st íká vodu.

V naší zoo se dá jezdit i d tským vlá kem.

D ti se postaví za sebe a drží se v pase. První v ad  m že jít vedoucí, který udává sm r, jakým vlá ek pojede. P i 
„jízd “ si m žete zazpívat písni ku Jede, jede mašinka. V cílové stanici zahoukejte a d ti si „vystoupí“.

A následuje malá p estávka na ob erstvení.

Spadla lži ka do kafí ka, ud lala žblu k. – D ti se drží za ruce a pohupují se nebo poskakují ve vod . Od íkávají 
íkanku a na „žblu k“ se potopí. Od d tí, které mají strach z potáp ní, nevyžadujme, aby pono ily do vody celou hlavu. 

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: ke komunikaci, sociální a personální, ob anská, pracovní.

P isp t k vytvo ení kladného vztahu k vod . Podpo it sout živost u d tí a kolektivního ducha.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

60 minut

as realizace

45 minut

Prostor

bazén

Ro ní období

kdykoli

Po et ú astník

minimáln  2
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ne te/nepíše



Pionýr

Projekt Klí ení – Metodický list S5

V ková kategorie: Nejmladší s. 2/2

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM 
A STÁTNÍM ROZPO TEM ESKÉ REPUBLIKY

V tomto p ípad  by se mohly objevit problémy s hyperaktivními d tmi, 
m jte je proto vždy nablízku a neztrácejte je z o í. Jejich nadm rnou 

aktivitu m žete zmírnit tím, že jim p ed vstupem do bazénu zopakujete pravidla chování v takovém prostoru.

D ti, které trpí poruchami hrubé motoriky a jsou nemotorné, nenu te do vodních hrátek. Mohou být vašimi pomocníky 
(viz Pozor na).

Pohybov  nadané d ti nechte vodní hry vylepšovat o další aktivity, mohou vám p edvést i n které plavecké styly atd.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:

Moje poznámky:

Bezpe nost p i p esunu do bazénu. P ed cestou je t eba d tem zopakovat základní pravidla pro p esun.

Není vhodné chodit do bazénu d íve než jednu hodinu po jídle.

Pokud jsou d ti nachlazené nebo jinak nemocné, není vhodné, aby do bazénu chodily.

D sledn  dodržujte pravidla hygieny a provozní ád bazénu. P ed vstupem do bazénu dohlédn te, aby d ti navštívily 
WC, d kladn  se omyly mýdlem a osprchovaly. Po odchodu z bazénu také.

Pokud je venku zima, dbejte na to, aby d ti m ly ádn  vysušené vlasy.

Po celou dobu ve vod  i mimo ni m jte p ehled o všech d tech, kde jsou a co d lají.

D sledn  dbejte na to, aby u d tí, které jsou ve vod  nejisté nebo se vody bojí, nedocházelo k vypjatým situacím, 
které by mohly zp sobit prohloubení strachu z vody. Pokud se n které dít  nechce zú astnit hry nebo úkolu, nenu te 
je. Posa te je v blízkosti bazénu a pr b žn  je sledujte. M že se stát t eba vaším pomocníkem na b ehu (podávání 
r zných pom cek atd.).

Pozor na:

Na vodní hladinu položte obru e. ekn te d tem, že najednou za alo pršet, a že se mohou schovat do dome ku, který 
p edstavuje obru . Obru  mohou p elézat, podplavat nebo i zvednout. Obru í by m lo být tolik, aby se do nich d ti 
vešly (nap . t i d ti na jednu obru ). P estává pršet a d ti mohou z dome k  ven. Najednou se déš  vrátil a d ti se zase 
musí schovat do dome k . M žete zopakovat n kolikrát za sebou.

Tuto hru m žete doplnit o to, že postupn  budete odebírat jednu obru  vždy, když se po así zlepší.

P estalo pršet a dostali jste se k výb hu pro kon . Rozdejte d tem vodní nudle. D ti se na n  obkro mo posadí 
(prostr í mezi nohama) jako na kon . Pohybují se voln  po ploše, mohou chodit, b hat, skákat. Pokud d ti zvládnou 
a znají, m žete si k tomu zazpívat spole n  písni ku:

Já mám kon , vraný kon ,

to jsou kon  mí.

Když já jim dám ovsa,

oni ská ou hopsa.

Když já jim dám obroku,

ono je jim do skoku.

Já mám kon , vraný kon ,

to jsou kon  mí.

V zoo žijí i mo ští koníci (perlorodky, cokoliv, co jde sbírat).

Pod vodu umíst te nap íklad n kolik potáp cích kroužk . D ti rozd lte do družstev a postavte je v bazénu u st ny. Až 
jim dáte pokyn, mají za úkol posbírat všechny koníky od barvy, kterou si vylosovaly. Kdo posbírá jako první, vyhrává.

Návšt vu zoo ukon ete zase odchodem p es bránu.

Následuje odchod do sprch (op t ádné umytí mýdlem a osprchování), oblékání a sušení vlas . Pokud je venku zima, 
dbejte na to, aby d ti neodcházely s mokrými vlasy.

M že následovat sva ina v místech k tomu vyhrazených.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: P íroda a P ekonání.


