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Vøková kategorie: Mladší školní vøk

éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

5 minut

45 minut

tølocviêna, hįištø, park

kdykoliv

10–20

3. tįída/9|let

KOUZELNÉ ŠVIHADLO
Obecný cíl:|||
Konkrétní cíl:|||

Rozvoj tøchto kompetencí: k uêení.
Uêí se obratnosti s míêem, švihadlem. Trénuje rychlost, vytrvalost a soutøživost.

Motivace:||| Víte døti, že švihadlo, které mnozí považujete za hraêku pro malé døti, je skvølá vøc? Skoro zázraêná. Je
v|nøm zakletá síla s|rychlostí a|také vytrvalost s|obratností. Takové švihadlo, které mŃže mít doma každý, nepotįebuje
rozlehlou tølocviênu ani prostorné hįištø. Staêí kousek volného místa a|mŃžeme skákat. Se švihadlem si mŃžeme hrát
sami nebo s|kamarády. Totéž platí také o|míêi. Zvládnete úkoly, které na vás êekají?

Potįeby:||| Míêe (alespoĢ jeden do dvojice), švihadla rŃzných délek na poêet døtí, lano (5 m).
K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.
Provedení:||| Vedoucí pįedvede døtem techniku skoku pįes švihadlo. Døti se nejprve uêí a|trénují rŃzné pįeskoky.
Po zvládnutí základních prvkŃ se mohou pustit do švihadlových závodŃ.
Vedoucí rozdølí døti do 3—5êlenných týmŃ, které soutøží proti sobø. Døti skáêou pįes švihadlo urêeným zpŃsobem:
pįeskoky s|jednou nohou vpįedu, skoky snožmo, s|meziskoky, se zkįíženýma nohama, skoky stįídavø jednou a|druhou
nohou vpįedu, pozadu apod. Každé družstvo má svého rozhodêího (vedoucí), který kontroluje poêet a| správnost
skokŃ. Na povel vedoucího zaêne skákat první êlen každého týmu. Skoêí daný prvek 5 × a|pokraêuje stejným zpŃsobem
druhý hráê. Jakmile se vystįídají všichni êlenové družstva, hned pokraêuje opøt první êlen s|dalším zpŃsobem pįeskoku
atd. Poêítá se pouze správné pįeskoêení. Vyhrává družstvo, jehož êlenové nejdįíve odskákali všechny zadané prvky.
Vedoucí pįedvede døtem rŃzné zpŃsoby házení a| chytání míêe. Døti ve dvojicích
jednotlivé prvky trénují.
Následuje školka s|míêem: Vedoucí vytvoįí malé skupinky døtí (cca pøtiêlenné). Døti
se budou ve skupince stįídat v| poįadí, které si pįedem urêí. Hráê, který zaêne, plní
postupnø tyto úkoly:
6 × vyhodit a|chytit míê;
5 × vyhodit míê, tlesknout, chytit míê;
4 × vyhodit míê, udølat „mlýnek“ rukama a|chytit míê;
3 × vyhodit míê jednou rukou a|chytit obøma;
2 × vyhodit míê a|chytit ho jednou rukou;
1 × vyhodit míê, otoêit se o|180° a|chytit míê.
Když hráê udølá chybu, pokraêuje další v|poįadí a|zaêne plnit úkoly od zaêátku, až do
chvíle, kdy také udølá chybu. Jakmile na hráêe pįijde opøt įada, pokraêuje cvikem, který pįedtím zkazil. Vyhrává ten,
kdo nejdįív absolvoval pįedepsanou įadu úkolŃ. éím je míê menší, tím je hra obtížnøjší. Pro starší døti volíme vøtší
poêet prvkŃ a|mŃžeme zaįadit i|obtížnøjší úkoly s|nadhozením míêe.
Dobrovolný úkol:
Zábavné skákání
1. Vedoucí stojí ve stįedu kruhu, døti se rozestoupí po jeho obvodu. Vedoucí roztoêí dokola švihadlo a|døti
jej pįeskakují. Nejprve se švihadlo pohybuje tøsnø nad zemí, pak se postupnø mírnø nadzvedává. Možnost
vyįazování, jestliže dítø pįeruší plynulost pohybu švihadla.
2. Dva vedoucí krouží lanem proti nastoupenému zástupu døtí. Døti ve správném okamžiku probíhají pod lanem.
Nejdįíve jednotlivci, pak dvojice nebo trojice.
Tato aktivita pįibližuje Ideál Pionýra: Pravda, Poznání, Pįátelství a Pįekonání.
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Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

K døtem s| ADHD musí být vedoucí tolerantnøjší, neboĹ jsou nejen
aktivnøjší (hyperaktivní), ale tím i| neúspøšnøjší pįi pįeskocích, êi pįi
chytání míêe. Jsou ménø trpølivé a|pozorné. Pokud tyto døti zaįazujeme do skupiny, je pįedpoklad, že mŃže nastat
kon˭ikt mezi døtmi (toto družstvo nemusí vyhrávat).
Nøkteré døti s diagnózou ADHD je dobré povøįit jiným úkolem – rozhodêí, výrobce diplomu...
Pozor na: éinnosti se švihadlem doporuêujeme rozdølit na více schŃzek, aby døti pįed soutøží skoky dostateênø
natrénovaly. Budou-li skoky pįes švihadlo dobįe ovládat, bude je soutøž také více bavit.
Moje poznámky:|||
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