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KO ÁTKO — KO ÁTKO V T LOCVI N

D ti jsou p irozen  hravé a sout živé. Zapojením d tí do kolektivních her je u íme spolupráci 
s ostatními d tmi a fair play. Zárove  si mají osvojit pravidla pro úkony v uzav ených prostorách.

Motivace:

Ko átko se vydalo se svými kamarády na výpravu do t locvi ny. I když tak úpln  do t locvi ny ne, 
zví átka tam totiž nesm jí. Nakukovala otev eným oknem. Zrovna tam p išel oddíl takových d tí, jako jste vy. D ti se 
nejprve p evlékly do sportovního oble ení a na nohy si vzaly cvi ky nebo tenisky. Hol i ky si ud laly culíky a sundaly 
korálky a prstýnky, aby se jim neroztrhly a nepoztrácely. Vašek, tak se jejich oddílový vedoucí jmenoval, ekl d tem, 
že v t locvi n  se musí dodržovat pravidla. Nesmí se tam s botami, ve kterých se chodí venku. V t locvi n  se také 
nejí jídlo. Pokud to d tem n kdo nedovolí, nesmí lézt a sahat na žádné t locvi né ná adí.

Ko átko všechno pe liv  poslouchalo. Už v d lo, že pravidla jsou moc d ležitá. Samo si vzpomn lo ješt  na jedno 
a cht lo ho d tem íct. Ale to už Vašek pokra oval: „Až si budeme hrát s mí em, bu te pozorní a netrefte n koho 
do hlavy. A také pozor na okna.“ Te  už bylo ko átko spokojené. D ti už všechno v dí a mohou jít do t locvi ny 
sportovat a hrát hry.

Legenda:

Pastelky, r zné mí e, které chceme d tem ukázat, pom cky pro vyzna ení slalomu (m žeme použít 
nap . i epice),  orbalové hole. 

K tomuto metodickému listu je pracovní list S2A.

Pot eby:

Posa te se s d tmi do kruhu a p evypráv jte jim úvodní p íb h ko átka a jeho p átel. Rozdejte d tem 
pracovní listy a pastelky. ekn te, že sportovci zapomn li, s ím si vlastn  mají hrát. Sta í, když p jdou po cesti ce, 
která od nich vede. Až d ti správn  ur í cestu, popovídejte si s nimi o tom, jaké sporty jednotliví kluci hrají a jak se 
jmenují jejich sportovní pom cky. Po práci s pracovním listem nezapome te vybrat od d tí pastelky.

Pracovní list – Mí e
1. Sportovci zapomn li, s ím hrají, pomoz jim najít ten správný mí ek.
2. Do prázdného ráme ku namaluj sebe, jak sportuješ.

Hledání mí

ekn te d tem, že jste p ed t locvi nou potkali sportovce, kterým se ztratily jejich mí e. Požádejte d ti, zda by jim 
mohly pomoci je najít. Rozd lte d ti do skupinek a odstartujte hru. D ti mají za úkol hledat po t locvi n  mí ky (které 
jste tam rozmístili p ed sch zkou nebo p i práci s pracovním listem) a nosit je na ur ené místo. Vyhrává ta skupinka, 
která jich posbírá nejvíce. Hru je možné rozší it o po ítání. D ti nahlásí po et jednotlivých druh  mí , které nasbíraly 
(nap . 3  orbalové, 1 fotbalový, 2 tenisáky).

Co všechno m žu d lat s mí em

Postavte skupinky d tí do ady tak, aby od sebe m ly rozestup cca 1,5 metru. První dostane do ruky mí . Na signál si 
postupn  v ad  za nou mí  házet. Komu mí  ute e, ten jej musí zvednout a vrátit se s ním na své místo a pokra ovat 
ve h e. Vyhrává družstvo, které dostane jako první mí  na konec ady. V dalších kolech si mohou d ti nap íklad mí  
posílat po zemi rukama, kopat do n j.

Slalom

Postavte slalomové dráhy podle po tu družstev. D ti v družstvech se postaví na startovní áru. Mají za úkol zdolat 
slalomovou dráhu s  orbalovým mí em a  orbalovou holí. Pokud nemáte  orbalové vybavení, sta í použít oby ejný mí .

Je-li nutné d ti trochu zklidnit, posa te je zase do kruhu, rozdejte pastelky a nechte je na pracovní list namalovat 
do prázdného okna sebe, jak sportují. V tšinou posta í as cca p t minut. D ti malují velmi rychle a jednoduše.

Provedení:

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

Vyzkoušet si hru s mí em. Podpo it sout živost. Seznámit se s prostorem t locvi ny a jejím 
vybavením. Seznámit se s pravidly pobytu v t locvi n .

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

20 minut

as realizace

45 minut

Prostor

t locvi na

Ro ní období

bez omezení

Po et ú astník

minimáln  2
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Hyperaktivní d ti m jte stále pod dohledem. Pozor p i hrách s mí i. 
D ti, které nejsou p íliš sportovn  nadané, pochvalte i za slabší výkon. 

Naopak t lesn  zdatn jším jedinc m dejte prostor p edvést n co nau eného na sportovním ná iní. 

Dbejte p i tréninku vizuomotoriky na pracovním listu (koordinace oka a ruky p i psaní), aby se d ti s SPU snažily vést 
áru mezi liniemi – nem ly by p etáhnout. Samoz ejm  jim to bude d lat problémy, ale bu te trp liví a opakujte 
innost i na dalších p íkladech. 

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

Moje poznámky:

Pokud není t locvi na v blízkosti klubovny, je t eba dodržet všechna pravidla pro bezpe ný p esun. 
P i p íchodu do t locvi ny je t eba dbát na bezpe nost, n které aktivn jší d ti (hyperaktivní) mohou mít tendenci 
pobíhat po t locvi n , házet mí i po sob  apod. 

V t locvi n  je t eba dodržovat ád t locvi ny, zákaz vstupu do ná a ovny. Dop edu vytipovat riziková místa a pokusit 
se riziko odstranit – nap . složené pingpongové stoly op ené o ze . Je vhodné mít u sebe telefon a lékárni ku.

Pozor na:

Kde je koza?

Pokud je v t locvi n  sportovní ná adí, m žete si zahrát hru Kde je koza? ekn te d tem, aby si stouply tam, kde 
si myslí, že je v t locvi n  koza. Vysv tlete jim, že se tak jmenuje t locvi né ná adí, na kterém se cvi í. Nechte d ti 
chodit po t locvi n , a až se všichni rozhodnou, ekn te jim, kde koza je. Potom m žete spolu hledat kon , kladinu, 
žeb iny… Když se d ti s názvy seznámí, mohou si stoupnout nap íklad doprost ed t locvi ny. Te  budete vyvolávat 
jednotlivá ná iní a ony mezi nimi budou b hat. Kdo se splete, vypadává. 

Tato aktivita p ibližuje Ideál Pionýra: P ekonání.


