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KO ÁTKO — KO ÁTKO V CIRKUSE

D ti v tomto v ku rády pracují s fantazií a zajímají se o všechno netradi ní. Cirkus je výborným místem 
pro vytvá ení kreativních inností d tí se zví átky. Podpo íme p itom jejich smysl pro spolupráci a toleranci odlišností.

Motivace:

Na návsi (nám stí) dnes postavili veliký barevný stan. Kolem je mnoho voz , kterým se íká maringotky. 
Všechno je veselé a barevné. Ko átko …… je moc zv davé a tak se p išlo podívat, co se to tu d je. Venku p ed tím 
stanem stojí pán a zve nahlas kolemjdoucí, aby se p išli odpoledne podívat na cirkusové vystoupení. „Uvidíte naše 
skv lé artisty, provazochodkyn , žongléry, klauny, krotitele a jeho zví átka. Neváhejte a p ij te se podívat.“

Ko átko se rozhodlo, že si takovou zajímavou zábavu nesmí nechat ujít a šlo rychle za svými kamarády, zeptat se, jestli 
by také šli do cirkusu. Všichni nadšen  souhlasili a medvíd  …… eklo, že v cirkuse má vystupovat jeho strý ek a teta, 
takže p jde rádo, protože je alespo  uvidí. „Tak domluveno, odpoledne jdeme všichni do cirkusu,“ eklo ko átko a už 
se t šilo, co nového zase všichni zažijí.

Legenda:

K tomuto metodickému listu pat í pracovní list S6A.

Pastelky, lepidlo, n žky s kulatou špi kou.

Psychomotorický padák, provaz (natažený na zemi, simuluje lano pro provazochodce), trubka nebo bubínek, další 
pom cky podle vlastního uvážení.

Pot eby:

Po p evypráv ní p íb hu o ko átku a jeho návšt v  cirkusu rozdejte d tem pracovní listy.

Pracovní list – Cirkusový stan

Úkoly:
1. Pospojováním árek zjisti, co je namalováno na obrázku.
2. ekni, jaká zví átka jsou tu namalovaná. Potom je m žeš vyst ihnout a nalepit k panu krotiteli do manéže.

Jak chodí zví ata

P edvád jte spolu s d tmi, jak chodí následující zví ata. U každého si ekn te, zda m že vystupovat v cirkuse, nebo ne.
• áp – ch ze, vysoko zvedaná kolena, ruce „klapají“ p ed t lem.
• Had – plazení se po b iše.
• Kachna – ch ze ve d epu.
• Ko ka – lezeme po kolenou, m žeme zkusit ud lat tzv. ko i í h bet – vyhrbit a prohnout.
• K  – cval stranou, ruce v bok.
• Medv d – kolébavá ch ze se zvednutýma rukama.
• Opice – ch ze, prsty u nohou pokr eny.
• Pes – lezeme po ty ech, ale kolena jsou ve vzduchu.
• Rak – lezeme pozpátku, zády k zemi.
• Slon – ch ze, ruce p edstavují sloní chobot.
• Vrabec – poskoky snožmo, ruce na ramenou.
• Žába – skoky jako žába, výskok ze d epu, ruce nad hlavu.

Hra na cirkus

D tem ekn te, že k vám má p ijet cirkus. ekn te jim, že vedoucí nebo instruktor oddílu je editel cirkusu, který 
práv  zavítal do jejich obce. A že je t eba postavit cirkusový stan. Požádejte d ti o pomoc se stavbou stanu. Nejprve 
rozbalte padák a nechte d ti, aby se ho každé chytlo. Potom s ním cho te po místnosti a ptejte se: „Kde by bylo 
nejlepší postavit náš cirkus?“ Projd te r zná místa. Cestou s ním m žete nat ásat, pokládat na zem a zase zvedat. Až 
vyberete nejvhodn jší místo, tak tam s d tmi rozložte padák na zem. „Ale, ale, co se to stalo? Všichni, kte í pracují 

Provedení:

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

Rozvoj fantazie a schopnosti improvizace. Schopnost spolupráce s druhými.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

20 minut

as realizace

60 minut

Prostor

klubovna

Ro ní období

bez omezení

Po et ú astník

3–15
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Mén  zru ným d tem s vyst ihováním a nalepováním obrázk  
z pracovního listu pomozte.

P i h e „Jak chodí zví ata“ v nujte v tší pozornost d tem s poruchami hrubé motoriky – zví ecí pohyby jim i vícekrát 
p edve te. A op t — chvály není nikdy dost!

Talentované d ti s hudebním sluchem mohou p evzít roli hudebního doprovodu ve H e na cirkus, vlastní fantazii se 
meze nekladou (využít lze i vlastní hudební nástroj).

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

Moje poznámky:

Práce s n žkami by m la probíhat v klidu, nenechte d ti s n žkami chodit a b hat.

P i pohybových hrách dbejte na bezpe nost.

Pozor na:

u mne v cirkuse, se opozdili a já už jsem vám slíbil naše p edstavení. To je šlamastyka. D ti, mohly byste mi pomoci 
a zahrát si na cirkus?“ ekn te d tem, aby si našly kamaráda nebo kamarády, a p ipravily své vystoupení (klaunské 
íslo, krotitel a lvi, provazochodci – na zem natáhneme provázek jako lano, drezúra koní atd.). D tem nechte as asi 

deset minut, aby si dohodly a nacvi ily svá vystoupení. Pokud si nev dí rady, pora te jim, co mohou zahrát a jakým 
zp sobem. 

Mezitím p ipravte „cirkusovou manéž a hledišt  pro diváky“. Když jsou d ti p ipravené, ujm te se role editele cirkusu 
a vyvolávejte jednotlivá ísla. M žete doplnit i zvukovými efekty – nap íklad bubnováním na bubínek nebo „hrou“ 
na trubku. D ti, které zrovna nevystupují, se stávají diváky. Nezapome te d ti povzbuzovat k potlesku, aby odm nily 
své kamarády za to, že si pro n  n co p ipravili.

Když skon í poslední vystoupení, pod kujte d tem za pomoc a ekn te, že už se všichni z cirkusu našli, ale že jsou 
v úpln  jiném m st  a že tam za nimi musíte odjet. Požádejte d ti, aby pomohly se skládáním stanu. Na záv r mohou 
za pomoc dostat malou odm nu nap . bonbon.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Poznání, P ekonání a Pomoc.


