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HRY A AKTIVITY S NÁ INÍM NA BADMINTON A „LÍNÝ“ TENIS

Dnes balíme v ci na víkendovou akci a narazili jsme na pálky na badminton a „líný“ tenis. A hned 
se strhlo dohadování o tom, jestli je s sebou vzít. Jedni íkají, že ur it , druzí necht jí, protože je to hra jen pro dva, 
maximáln  pro ty i a co budou d lat ostatní a že nemáme na tábo išti to správné h išt . A tak dochází k výzv  
vymyslet hry, které m že hrát víc lidí.

Motivace:

Pálky na badminton, „líný tenis“, mí , pot eby na ozna ení h išt  (dle povrchu nap ., sprej na trávu, 
k ída, ísla 1–12). H išt .

Pot eby:

Hry s ná iním na badminton a soft tenis

Bílí a erní

D ti stojí v kruhu tak, aby kolem sebe m ly dostatek místa a nemohly se zranit pálkou. M žeme vymezit každému 
místo, kde stojí, nap . sprejem na trávu. Hrá i se rozpo ítají na bílé a erné. Každé družstvo má svojí barvou ozna ený 
mí ek nebo koší ek. Snahou družstva je udržet sv j „mí “ ve h e co nejdéle. Hrá  však smí hrát pouze s mí em své 
barvy. M žeme po ítat po et „p ehoz “, nebo v každé h e získá bod to družstvo, které udrží „mí “ ve h e déle.

Na ísla

D ti se postaví do ady vedle sebe, rozd lí si ísla podle po tu hrá . Vedoucí stojí proti této ad  ve vzdálenosti asi 
5 metr  (upravíme dle obratnosti hrá ). Vedoucí odpaluje „mí “ a p itom zak i í íslo hrá e, kterému je p ihrávka 
ur ena. Je d ležité, aby p ihrávky nebyly zcela p esné a vyvolaný hrá  musel za p ihrávkou vyb hnout. Alternativou je, 
že hrá i jsou rozd leni na dv  družstva a vždy ten, kdo podává, zak i í íslo toho, komu je p ihrávka ur ena. V tomto 
p ípad  musíme vymezit arou místo, kam minimáln  musí p ihrávka dopadnout, nebo jiným zp sobem vedoucí 
rozhoduje o tom, zda p ihrávka byla „chytatelná“.

Hodiny

Na hracím prostoru ozna íme na zemi sprejem 12 kruh , cca velikosti gymnastické obru e, ozna íme jako hodiny 
na ciferníku. Hrá  stojí ve st edu kruhu. Jeho úkolem je tre  t se do t ch íslic, které mu ur íme íselným kódem (nap . 
8, 4, 12). Kdo to zvládne s nejmenším po tem pokus ? Velikost ter  a vzdálenost od nich volíme podle zdatnosti 
a dovednosti.

Pravidla na badminton najdete na :

www.sportovni.net/badbinton/pravidla. 

Tyto aktivity p ibližují Ideály Pionýra: P ekonání a P átelství.

Provedení:

Aktivita umož uje za len ní d tí do kolektivu a nevytvá í bariéry 
pro d ti se speci  ckými vzd lávacími pot ebami. Vedoucí musí dbát 

na individuální p ístup k t mto d tem a respektovat obecná doporu ení v úvodní ásti metodiky.

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

Rozvoj t chto kompetencí: k ešení problém , sociální a personální, pracovní.

Rozvíjení nových pohybových dovedností, koordinace pohyb , podpora spolupráce 
a ohleduplnosti.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

Moje poznámky:

as p ípravy

30 minut

as realizace

dle bod

Prostor

h išt , louka

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

1+1 nebo 2+2

V ková kategorie

12–14 let
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Moje poznámky:


