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PLACHTOVANÁ

Jde o netradi ní obm nu oblíbených her typu volejbal, p ehazovaná i ringo. P i této h e si hrá i ov í 
své fyzické schopnosti, komunikaci a spolupráci v týmu, zažijí legraci i nap tí. 

Motivace:

Mí , volejbalové h išt , sí , 4 plachty o velikosti 0,75x0,75 m (m že být i staré povle ení na b žný 
polštá ).

Pot eby:

Zrakov  postižení – záleží na typu postižení. U leh ího stupn  
– ve tve ici s ú astníkem bez postižení. T žší stupe  postižení 

– nevhodné.

Sluchov  postižení – jedinec musí mít možnost p i vysv tlování odezírat ze rt  vedoucího, vysv tlování krok 
za krokem. Rozhod í musí mluvit nahlas, srozumiteln , pomalu a používat výrazn jší gestikulaci.

Pohybov  postižení – dle postižení.

Mentáln  postižení – srozumitelné vysv tlení hry v jednoduchých krátkých v tách. Názorná ukázka.

e ov  postižení – bez omezení. Jen dát dostate ný prostor na komunikaci s hrá i a rozhod ím.  

Obtížn  vychovatelní – striktní hranice a pravidla p i práci.

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

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

Na klasickém volejbalovém h išti se sítí se rozmístí dv  družstva. V každém z nich jsou dv  tve ice 
(m že být i jedna na menším h išti), p i emž každá má jednu plachtu a každý ze tve ice ji drží za jeden roh ob ma 
rukama. Hra se hraje s volejbalovým mí em (v horku se dají použít i vodní balonky). Cílem hry je p ehodit mí  pomocí 
plachty na druhou stranu p es sí  k soupe i tak, aby spadl druhému družstvu na zem. Druhé družstvo se snaží zachytit 
mí  do plachty a pomocí ní mí  op t p ehodit zp t. Po ítání bod  je stejné jako ve volejbale. Takto se hraje dokud 
n kdo nedocílí 21 bod . Pak se m ní strany. V p ípad  že mí  zasáhne hrá e a pak spadne do plachty, nic se ned je 
a pokra uje se ve h e. Hrá  ale nesmí mí  do plachty dostat pomocí volných rukou (proto musí plachtu za sv j roh 
držet ob ma rukama).  Ostatní pravidla jsou podobná volejbalu nebo p ehazované, musí být stanoven rozhod í.

Provedení:

as p ípravy

20 minut

as realizace

neomezen

Prostor

venku i t locvi na

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

min. 2 týmy 
po 4 hrá ích
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15+

Rozvoj t chto kompetencí: k ešení problém .

Týmová hra na posílení spolupráce, fyzické kondice, post ehu, komunikace a koordinace 
pohybu.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

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

Zajistit bezpe ný hrací povrch.Pozor na:

Moje poznámky:
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Moje poznámky:


