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KO ÁTKO — KO ÁTKO A OLYMPIÁDA

V p edškolním v ku je hra p evažující aktivitou u d tí. Nechte je soupe it a závodit s kamarády. 
Zažívat prohru i výhru je p irozené, je ale t eba, aby se s tím dít  nau ilo vyrovnávat a ostatním výhru p át.

Motivace:

Ko átko uspo ádalo pro své kamarády medvíd  ….., ptá e ….., sovíka …. a mravene ka ….. setkání. 
Pozvalo je k sob  na návšt vu. Když všichni p išli, dohodli se, že si budou hrát na olympiádu. D ti, víte, co je to 
olympiáda? To je velká sout ž pro sportovce z celého sv ta. Každý z našich zví ecích kamarád  vymyslel pro ostatní 
jednu disciplínu. A co je disciplína, víte? To je úkol, který mají splnit – nap íklad skok do dálky. Sovík p ipravil pro své 
kamarády b h. Všichni závodníci se s ísly postavili na startovní áru a když sovík ekl: „T i, dva, jedna, start,“ všichni 
se rozb hli a b želi k cílové pásce. Když najednou mravene ek …. špatn  šlápl, upadl a nemohl vstát. Hned jak to jeho 
kamarádi zjistili, b želi mu na pomoc. Medvíd  …. mravene kovi pomohlo na noži ky a když se trochu mravene ek 
zotavil, všechna zví átka se domluvila na tom, že závod pob ží znovu, aby m l mravene ek také možnost závod 
dokon it. Potom už bylo všechno v po ádku a netradi ní kamarádské závody mohly pokra ovat dále.

Ve er pak byli všichni moc rádi, že si závod ní užili a p kn  se pobavili.

A my si, d ti, dnes takovou naši netradi ní olympiádu uspo ádáme také.

Legenda:

Pastelky, n žky, lepidlo.
Pot eby pro „olympijské disciplíny“.
„Peníze“, odm ny na stánek, stánek.

K tomuto metodickému listu je pracovní list S8A.

Pot eby:

Veselou formou zakon ení období, které provází ko átko, by m la být „olympiáda“ – vhodn jší bude, 
pokud budou více zastoupeny netradi ní disciplíny. Krom  n kolika disciplín zam ených na výkon a vít ze, by m ly 
p evažovat disciplíny pouze s ú astí, aby všichni m li pocit, že se jim n co povedlo. Nejlepší variantou je p íjemn  
strávené odpoledne venku – nap íklad na h išti nebo louce. Lze p izp sobit i pobytu v klubovn  nebo t locvi n . 
Za každý spln ný úkol d ti dostanou jako odm nu „peníz“. Ty potom mohou v p ipraveném stánku sm nit za odm ny 
dle svého výb ru –  nan ní gramotnost. D ti by m ly mít možnost se rozhodovat mezi levn jším a dražším (vzít 
si t eba dv  levn jší v ci nebo jednu dražší). Ceny mohou být stanoveny, krom  íslic, nap íklad po tem puntík  
na cenovkách.

Pracovní list – Olympijské kruhy

Úkoly:
1. Vybarvi správn  olympijské kruhy. (P edem si p ipravte d tem pro kontrolu skute né barevné znázorn ní i 

fotogra  i olympijských kruh .)
2. Vyst ihni ko átka a umísti je na stupn  vít z  tak, jak pat í.
3. Pohár vít z  spoj s ko átkem, které jej vyhrálo.
4. Popovídejte si s d tmi o významu olympijských kruh .

Disciplíny vhodné do klubovny:

Foukaná – na stole vyzna íme nap . barevnou izolepou dráhu, d ti mají za úkol papírovou lodi ku dopravit foukáním 
ze startu do cíle. Je možné i hodnotit na as.

T íd ní podle barev – d ti dostanou v míse nap íklad ví ka od PET lahví a ty potom musí rozt ídit na hromádky podle 
barev – d ti mohou sout žit ve dvojicích mezi sebou (vít z dostane odm nu), nebo na as.

Hod pe í kem – závodník si stoupne na židli, která stojí na stolní desce (pozor – nutná záchrana! – dosp lý), nadhodí si 
lehounké malé pe í ko a snaží se jej odfouknout tak, aby dopadlo co nejdál.

Provedení:

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

Seznámit se s tím, co znamená fair play – estná hra. Um t povzbuzovat druhé, vyzkoušet si 
netradi ní disciplíny. Finan ní gramotnost – uv domit si rozdílnou hodnotu v cí.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

90 minut

as realizace

minimáln  120 minut

Prostor

klubovna, venku

Ro ní období

jaro, kdykoli

Po et ú astník

minimáln  2
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Bezpe nost b hem sout žení.Pozor na:

Moje poznámky:

Disciplíny vhodné do p írody:

Hod do dálky nap íklad tenisovým mí kem

Skoky v pytli

Hod listem papíru

Disciplíny bez omezení:

Hod koulí z papíru do koše

Kdo vydrží nejdéle pinkat s nafouknutým balonkem

Slalom mezi kuželkami

B h dvojic

Hod br kem nebo špejlí na dálku

Vrh nafouknutým igelitovým pytlíkem – všichni jsou povinni použít koula skou techniku, p edvede instruktor.

Hod pingpongovým mí kem – závodník se postaví do širokého stoje rozkro ného a prohodí ob ma rukama zezadu 
mezi nohama dop edu pingpongový mí ek.

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

P ed rozdáním pracovních list  je pot eba se ujistit, že d ti v dí, co 
jsou olympijské kruhy a jaký mají význam. Dále je d ležité p ipravit d ti 

s poruchou zrakové pam ti na to, že budou rozlišovat barvy – nejprve uvád né barvy procvi te názorným ukazováním 
na p edm tech ve vašem okolí. T eba jen jeden správn  vybarvený olympijský kruh zaslouží pochvalu.

D tem, které ješt  nemají dokonale vyvinutou jemnou motoriku, obrázky zví ecích závodník  vyst íhejte.

P i h e na olympiádu nalezn te oblast, ve které je dít  zdatné, a umožn te mu zažít úsp ch! Pozor dejte zvlášt  p i 
sportování na neklidné d ti, aby nedošlo k úrazu. 

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


