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P EKÁŽKOVÁ DRÁHA

Dvojice cestovatel  se vypraví za poznáním tropického pralesa. Spole n  zdolávají nástrahy divo iny. 
asto jim jde o život. Musí zdolat ka on, mo ál, skálu, jeskyn , t žce prostupný terén. Pozorují a poznávají nebezpe ná 

zví ata, pro které je prales domovem. Opatrnost a ostražitost je na míst . Je to velké dobrodružství. 

V roli cestovatel  budeme zdolávat nástrahy divo iny i my v naší t locvi n .

Motivace:

P ekážková dráha Vario Play, r zné t locvi né ná adí — švédská bedna, žín nky, lavi ky, žeb iny, koza 
atd., malé mí ky (tenisové), stopky, záznamový arch.

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Pot eby:

Sestavíme p ekážkovou dráhu Vario Play dle 
návodu tak, aby obsahovala jednotlivé prvky:
• p eskok p es p ekážky r zné velikosti, p eskok p es kladinku 

snožmo ze strany na stranu;
• prolézání kruhem;
• ch ze po kladince;
• podlézání p ekážek r zné velikosti;
• hod na cíl do kruhu, hod na pyramidu z kostek;
• slalom atd.

Tuto p ekážkovou dráhu m žeme doplnit b žným t locvi ným 
ná adím nap . žín nky, švédská bedna, žeb iny, koza, horolezecká 
sí  atd. P ekážky rozestavíme v t locvi n  tak, aby vytvo ily trasu 
p ekážkového závodu. St ídáme jednotlivé prvky tak, aby byla dráha 
rozmanitá a zajímavá. Kolem každé p ekážky musí být dostatek 
místa na její zdolání. Ozna íme start a cíl dráhy.

Projdeme si s d tmi jednotlivé p ekážky a u každé p edvedeme, jak 
se bude správn  zdolávat.

D ti rozd líme na dvou lenné nebo t í lenné skupinky, které si 
postupn  vyzkoušejí jednotlivé prvky p ekážkové dráhy. 

D ti se postaví na start a postupn  jedno po druhém zdolávají 
p ekážkovou dráhu od startu do cíle. Na trase je vždy pouze jeden 
závodník. M žeme si hrát jen tak pro radost nebo m žeme sout žit na as. D ti ale dop edu upozorníme, že není 
d ležité co nejrychleji prob hnout trasu, ale správn  zdolat každou p ekážku. Vedoucí startuje jednotlivé závodníky 
a m í as, který zaznamenává do záznamového archu. Zapisuje také trestné body za chyby i špatn  zvládnutou 
p ekážku. Za každý trestný bod p ipo ítá 30 sekund k asu. Výsledný as ur í po adí závodník .

Pozn.: horolezeckou sí  možno využít nejen k lezení, ale i k hodu na cíl, prohazování mí k  i PET vršk  apod.

Lavi kiáda

D ti rozd líme do stejn  po etných družstev (p ti- nebo šesti lenných). Každé družstvo má lavi ku, na kterou se 
všichni jeho lenové postaví do zástupu za sebe. Úkolem hry je postavit se na lavi ce do zástupu vždy podle zadaného 
klí e:
• od nejmenšího po nejv tšího (nejmenší stojí první);
• od nejv tšího po nejmenšího;
• podle v ku (nejmladší stojí první nebo nejstarší stojí první);
• podle m síce narození;
• podle abecedy – k estní jméno;
• podle abecedy – p íjmení;

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: pracovní, sociální a personální, k u ení.

Zvládne p ekážkovou dráhu v t locvi n . Trénuje obratnost, rychlost a rovnováhu. Povzbuzuje 
své kamarády.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

30 minut

as realizace

60 minut

Prostor

t locvi na

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

10 a více

V ková kategorie

3–5. t ída/9–11 let
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P i zdolávání p ekážek a cvi ení na t locvi ném ná adí je t eba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo 
k úrazu. D ti pou íme o bezpe nosti. U náro ných cvik  poskytujeme d tem vždy záchranu.

Pozor na:

Moje poznámky:

• podle dne narození (od nejnižšího ísla po nejvyšší);
• podle velikosti boty;
• podle po tu písmen v k estním jmén  atd.

Hrá i se p esunují pouze po lavi ce, nesmí se dotknout zem . Nesmí také p i h e v bec mluvit, pouze gestikulovat.

Vedoucí vždy oznámí zp sob postavení na lavi ce a odstartuje. Na znamení, že je družstvo hotovo, zvednou všichni 
jeho lenové ruce nahoru. Vedoucí p ekontroluje správnost postavení. Pokud je vše v po ádku, družstvo vyhrává. 
V p ípad  chyby pokra uje družstvo dále.

Po každém kole rozd líme družstv m body (nap . první 3 body, druhé 2 body a poslední 1 bod). Na konci hry body 
se teme, vyhrává družstvo s nevyšším sou tem.

Tato aktivita p ibližuje Ideál Pionýra: Pravda, Poznání, P átelství, Pomoc, P ekonání.

Upozor uji na aktivitu „Lavi kiáda“, p i níž se zcela aktivn  nezapojí 
d ti s autismem – p íliš složité zadání úkol . Pro d ti s ostatními 

speci  ckými vzd lávacími pot ebami nejsou p edem dána žádná speci  ka práce, musí se však dbát obecných pravidel 
a doporu ení, která jsou v úvodní ásti metodiky.

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


