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VODNÍ KLOUZA KA

Sport je pro mnohé mladé vítanou zm nou v dob , kdy musí „vysedávat“ ve škole dlouhé hodiny 
a poté doma v tšinou hodn  asu stráví u po íta e. Pohyb sám o sob  pat í ke zdravému životnímu stylu, který by 
m l být nedílnou sou ástí života, zejména v dnešní usp chané dob . Sportem je možno eliminovat u mladých stresové 
situace nebo také negativní ovliv ování jedinc  partami. Sport poskytuje v mnoha oblastech možnost seberealizace. 
Diskutujte s mladými o jejich názoru na sport, zda jsou alespo  rekrea ními sportovci a který sport je nejvíce baví 
a pro .

Motivace:

Vodní klouza ka (http://eshop.mojeterasa.cz/603-skluzavka-vodni.html), t i šátky, hadice s p ívodem 
vody nebo kbelíky i jiné nádoby s vodou, tekuté mýdlo.

Pot eby:

Zrakov  postižení – využít variantu bez sb ru šátk . T žší stupe  
postižení – nevhodné.

Sluchov  postižení – bez omezení, doporu ena názorná ukázka. 

Pohybov  postižení – záleží na druhu postižení.

Mentáln  postižení – využít variantu bez sb ru šátk , doporu ena názorná ukázka. T žší stupe  postižení – nevhodné.

e ov  postižení – bez omezení.

Obtížn  vychovatelní – striktní hranice a pravidla p i práci, d raz na bezpe nost.

Jedinci se speci  ckými poruchami u ení a chování – bez omezení.

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

Na rovnou travnatou plochu se rozloží klouza ka, která se stále b hem užívání skrápí vodou z hadice 
nebo z kbelík . Je vhodné položit klouza ku na m kkou podložku (nap . karimatky, staré deky apod.). Lépe to bude 
klouzat s použitím tekutého mýdla. Ú astník aktivity se rozb hne a jakýmkoliv zp sobem se sklouzne na konec 
klouza ky (po b iše, po zadku, po nohách…). Poté, co klouzání ú astníci zvládají, lze aktivitu ztížit sbíráním šátk  
p i klouzání, p i emž šátky jsou rozmíst né vedle klouza ky na zemi st ídav  na levé, pravé a levé stran . Pro v tší 
obtížnost lze ur it p edem zp sob klouzání (po nohách, na b iše apod.).

Alternativy:
• bez sb ru šátk , sjezd na as
• lze si vyrobit i vlastní klouza ku, pokud máte k dispozici p íslušný materiál.

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

Provedení:

as p ípravy

20 minut

as realizace

dle zábavy

Prostor

venku, travnatý, rovný

Ro ní období

jaro, léto

Po et ú astník

libovolný

V ková kategorie

15+

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

Zábava, odreagování, posílení odvahy, procvi ení koordinace pohybu, re  exu, post ehu.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

Planeta P íroda – viz p íb h v úvodu metodiky.Legenda:

• Náraz t la na mokrou klouza ku m že být nebezpe ný, proto je vhodné klouza ku podložit 
n jakým m kkým materiálem.

• Klouza ka uvedená v odkazu je délky 6 m, lze ji prodloužit nap . pevn jším igelitem, ale je nutno zajistit skráp ní 
vodou. 

• Pro aktivitu lze využít i mírný kope ek v terénu ke sjezdu na klouza ce, ale je pak nutné upravit m kký dojezd.
• Dbát na bezpe nost – dalšího jezdce pustit na trasu až po opušt ní klouza ky p edchozím jezdcem.
• Skráp ní klouza ky vodou p ed každým jezdcem, aby nedošlo ke spáleninám na k ži.

Pozor na:

Moje poznámky:
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Moje poznámky:


