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NÁVŠT VA FITCENTRA

Nevím, co mají všichni na t ch posilovnách. Vždy  to je tak nep irozené, ty stroje tam vypadají jako 
v mu írn . No, ale co když zdání jenom klame? Co jsem nezkusil, nem žu p ece kritizovat.

Motivace:

Vedoucí si zjistí podmínky pro návšt vu  tcentra. Nap íklad: as, kdy je otev eno pro ve ejnost, cenu 
vstupenky, zda je zde možnost ob erstvení, doprava. Vhodné je zamluvit  tcentrum pouze pro d ti.

K tomuto metodickému listu je pracovní list S5A, S5B.

Pot eby:

Dle zájmu postupn  navštívíme: posilovnu, aerobic, bowling, kuželky, bazén. Na míst  využijeme 
profesionálního pracovníka, aby d ti pou il o pravidlech pobytu. Je nutné p ipravit asový harmonogram dopravy na 
místo, pobytu ve  tcentru a návrat dom . 

V p ípad , že  tcentrum je mimo bydlišt , uskute níme návšt vu v sobotu jako výlet kolektivu.

Tato aktivita p ibližuje d tem Ideály Pionýra: Poznání, P ekonání.

Provedení:

Moje poznámky:

Aktivita umož uje za len ní d tí do kolektivu a nevytvá í bariéry pro 
d ti se speci  ckými vzd lávacími pot ebami. Vedoucí musí dbát na 

individuální p ístup k t mto d tem a respektovat obecná doporu ení v úvodní ásti metodiky.

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

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

Zdokonalení dovedností, získání pocitu sebeuspokojení, utvá ení p íjemné atmosféry 
v kolektivu. Seznámit d ti s možným zp sobem trávení volného asu, zapojení d tí do r zných oblastí t lovýchovy.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

1 hodina

as realizace

2 hodiny

Prostor

 tcentrum

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

10+1 vedoucí

V ková kategorie

12–14 let
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Vhodné oble ení a obuv dle zam ení, peníze na vstupenku a ob erstvení.Pozor na:

Moje poznámky:


