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HRY S NETRADI NÍMI POM CKAMI

N kte í z nás chodí pravideln  na fotbalové i hokejové zápasy na stadion. Známe tu pravou sportovní 
atmosféru. Kdo tohle nezná, ur it  vid l takový zápas v televizi. Jak to tam vypadá? Velmi se tam k i í, povzbuzuje, 
píská i troubí, skandují se pok iky. Když se pozorn  zadíváme mezi fanoušky, tak asto vidíme, jak se po celém obvodu 
stadionu valí vlna. íká se jí „mexická vlna“. Vlnu vytvo í postupn  pohybem t la fanouškové. Stejnou „mexickou 
vlnu“ vytvo íme na padáku.

Motivace:

Padák ø 4 m, malý lehký mí ek, t žký v tší mí , 2 st ední mí e r zných barev, noviny, kelímky, mí ky 
od stolního tenisu.

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Pot eby:

Padák je látkový kruh tvo ený barevnými poli látky se st edovým otvorem. Nej ast ji se využívá 
o pr m ru 4 m, ale existují až do pr m ru 20 m. Padák má velké využití. M žeme s ním posilovat a protahovat celé 
t lo. Hrá i si s ním zab hají, zopakují starty a vyhýbání na malém prostoru, nebo se naopak uklidní, relaxují a soust edí 
se. Velké možnosti nabízí v tší padák v oblasti dramatizace. Hry s padákem jsou výborné ke stmelení kolektivu. Ur it  
p ijdete na další možnosti využití padáku, až jej vyzkoušíte.

Mexická vlna 

Všichni hrá i drží ob ma rukama padák za okraje. Položíme mí  na padák poblíž okraje. Snahou všech hrá  je udržet 
mí  p i okraji padáku (pozor, aby nevypadl) a zárove  ho rozpohybovat kolem dokola. Pokud se to poda í, vznikne 
„mexická vlna“.

Jiná varianta: D ti drží kolem dokola padák ve výši pasu. Jedno z d tí (nebo dv  proti sob ) b ží kolem dokola stojících 
d tí držících padák, jak je míjí, dotýká se jich rukou. Když stojící dít  ucítí dotek, hned vzpaží a zase p ipaží. 

erná díra

D ti stojí okolo padáku a drží jej ob ma rukama. Vhodíme na padák malý mí ek. D ti se snaží pohybovat padákem 
(vesmírem) tak, aby mí ek (planeta) skon il v otvoru uprost ed padáku (v erné dí e).

Jiné varianty: 
• Na vypnutou plachtu padáku položíme n kolik r zných mí . Úkolem d tí je nechat propadnout postupn  

všechny balony otvorem v co nejkratším ase. 
• D ti rozd líme na dv  skupiny. Každá skupina má sv j mí  (stejn  velký, ale jiné barvy). D ti stojí kolem padáku 

a drží jej, st ídav  hrá i jedné a druhé skupiny. Cílem je dosáhnout toho, aby práv  mí  mé skupiny propadl 
otvorem jako první.

Kdo je žabák?

D ti stojí se zav enýma o ima kolem padáku, každý se jej drží. V rytmu íkanky pohybují padákem nahoru a dol :

Ská e šipky, lome áka, (Ze vzporu d epmo stoj, vzpažit – padák vzh ru.)

za ve er  koncert kváká. (Vzpor d epmo – padák leží na zemi.)

Na rybníku pod hrází, (Stoj, vzpažit.)

když m sí ek vychází. (Vzpor d epmo, pustit padák.)

B hem íkanky dotykem ozna íme žabáka, který se v rybní ku (pod padákem) schová. Když „vyjde m sí ek“, d ti 
mohou o i otev ít a hádat, kdo je žabákem.

Na žraloka

D ti sedí po kruhu na zemi a drží ve výši ramen napnutý padák. Nohy mají napnuté pod padákem, kde je ukryté jedno 

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: ke komunikaci.

Zapojí se do pohybových her s netradi ními pom ckami. U í se vzájemné spolupráci, odhadu 
pohybu mí e, orientaci v prostoru. Posiluje vztahy ve skupin , smysl pro fair play.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

5 minut

as realizace

50 minut

Prostor

t locvi na, h išt

Ro ní období

jaro–podzim

Po et ú astník

8–12

V ková kategorie

3.–4. t ída/9–10 let
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P ed hraním s padákem doporu ujeme prohlédnout prostor hraní. Ostré p edm ty poškozují padák.Pozor na:

Moje poznámky:

dít , které p edstavuje žraloka. Kolem sedících d tí se pohybují 1—2 zachránci. D ti rozvlní padák a žralok se snaží 
ulovit n které z d tí vtažením za nohy pod padák. Ulovený vyk ikne a jestli ho stihne uchopením pod paže zachránit 
zachránce, vym ní si spolu role. V p ípad , kdy není zachrán n, zmizí v mo i (pod padákem) a stane se dalším žralokem.

Hrátky
• D ti stojí okolo padáku a drží jej ob ma rukama. Zpo átku d ti pouze „nafukují“ – ví í vzduch (v t íky jsou zprvu 

malé a mírné, pozd ji siln jší, až se stanou vichrem z hor) zdviháním plachty vzpažováním a p ipažováním.
• Jedno dít  si libovoln  lehne i sedne doprost ed padáku, ostatní d ti kle í, drží padák a d lají v t íky, které 

padák vzdouvají. Nejprve malé a stále v tší mo ské vlny kolem velryby uprost ed.

Doprovodný úkol:

Vyzkoušejte i jiné netradi ní herní pom cky nap . noviny nebo kelímky.

B h s novinami

Každé dít  má dvojlist novin a p idržuje si je rozložené na prsou. Za ne utíkat, noviny pustí a prorážením vzduchu p i 
b hu noviny drží na t le. Toho m žeme využít p i štafetovém závod .

Kelímky a mí ky od stolního tenisu

Každé dít  má kelímek a mí ek: 
1. Hodíme mí ek na zem a odražený chytáme do kelímku.
2. Vyhodíme mí ek a zp t chytáme do kelímku.
3. P ehazování mí ku pomocí kelímk  ve dvojici.

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

Je t eba sledovat d ti s autistickými projevy, nebo  tyto d ti nechápou 
pravidla hry a pak se p i h e „ztrácí“. innost pro n  p estává být 

zajímavá. D ti s ADHD nutn  pot ebují mít na blízku vedoucího, aby mohl aktuáln  reagovat na projevy d tí. Dít  se 
zklidní nap íklad dotykem za rameno, klidným slovním projevem, navázáním o ního kontaktu, zopakováním pravidel....

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


