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KOU OVÉ SIGNÁLY II.

Prastarý zp sob dorozumívání mezi indiánskými kmeny lze využít i dnes ke zpest ení her a k zábav .Motivace:

Kou ové d lo dle Metodického listu T2, plastové kelímky, ohe  – kou  nebo  generátor mlhy.Pot eby:

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

1. – Na vyvýšený podstavec (nap . st l) rozestavte 10 plastových kelímk  vedle sebe a ve vzdálenosti 
cca 4 m od stolu vyzna te na zemi startovní áru. Údery do membrány kou ového d la napln ného kou em, resp. 
vypušt nými kroužky, se pak pokuste ze startovní áry shodit co nejv tší po et kelímk  – m žete ú astníky omezit 
po tem úder  nebo asem.

2. Kelímky si další ú astníci nasadí na hlavy a budou se velmi pomalu pohybovat ve vymezeném prostoru tak, aby si 
neshodili kelímek z hlavy sami pohybem. St elec musí kou ovým d lem sest elit co nejvíce kelímk  z hlav ostatních 
ú astník . Po ítají se všechny spadlé kelímky, tedy i ty, které spadnou vlivem pohybu hrá .

3. Kelímky na stole o íslujte. íslo shozeného kelímku ur uje po et získaných bod . Kelímky s vysokými hodnotami 
st ídejte hodnotami nižšími, aby vysoký po et bod  bylo obtížn jší získat. K sest elování stanovte asový limit. 
Každému st elci pak se t te body – ísla na spadlých kelímcích.

Poznámka: Velmi hezky kou ové kroužky vypadají na barevn  osv tlené diskotéce.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Poznání, Pam  a P átelství.

Provedení:

as p ípravy

2 hodiny

as realizace

1 hodina

Prostor

venku

Ro ní období

jaro–podzim

Po et ú astník

týmy i jednotlivci

V ková kategorie

15+

Rozvoj t chto kompetencí: k ešení problém , ke komunikaci a pracovní.

Využití fyziky v praxi, zejména k zábav , vyzkoušet netradi ní pradávný zp sob dorozumívání 
i signalizace bez p ístroj .

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

Zrakov  postižení – záleží na typu postižení. U leh ích forem postižení 
jsou aktivity realizovatelné. Použít v tší a barevn jší kelímky.   

Sluchov  postižení – dát si pozor na to, aby ú astník byl poblíž a m l možnost p i vysv tlování odezírat ze rt  
vedoucího. Ov it si, že rozumí zadaným úkol m. 

Pohybov  postižení – záleží na typu postižení. U leh ích forem postižení jsou aktivity realizovatelné, lze prodloužit 
as, použít mén  kelímk . 

Mentáln  postižení – srozumitelné vysv tlení v jednoduchých krátkých v tách, vysv tlovat pomalu, krok za krokem. 
Použít názornou ukázku. 

e ov  postižení – bez omezení. Jen dát dostate ný prostor na dotazy, vyslyšet je. 

Obtížn  vychovatelní – striktní hranice a pravidla p i h e.  

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

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

Bezpe nost, zejména v místnostech dbát zvýšené opatrnosti p i pohybu s kou ovým d lem. 

Aktivity realizujte venku. Pokud z stanete v uzav eném prostoru, zajist te d kladné v trání.

Pozor na:

Moje poznámky:
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Moje poznámky:


