Pionýr
Projekt Klíêení – Metodický list S4

ZK^dD^ dD/

s. 1/2

Vøková kategorie: 15+

éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

10 minut

2 x 10 minut

venku nebo uvnitį

kdykoliv

14 a více

15+

V YPROŠĸOVANÁ
Obecný cíl:|||

Rozvoj tøchto kompetencí: ke komunikaci, sociální a personální, k įešení problémŃ.

Konkrétní cíl:|||

Schopnost pįedvídavosti, plánování, improvizace, týmová spolupráce, zdokonalení tølesné

zdatnosti.
Motivace:|||

Hry v týmu patįí k nejoblíbenøjším aktivitám v tomto vøku. Týmové hry a sporty kromø fyzické
zdatnosti uêí napį. spolupracovat nebo vnímat pocity druhých. Pįi hįe ve skupinø mají jedinci možnost uplatnit své
znalosti a dovednosti tak, aby mohli vyniknout. Kolektivní hry se dají pojmout také netradiênø v rŃzných úpravách.
Legenda:||| Planeta Pravda – viz pįíbøh v úvodu metodiky.
Provedení:||| Hráêi se rozdøli na dvø družstva. První družstvo vytvoįí kruh z hráêŃ stojících êelem ven z kruhu, tito
se zaklíní do sebe navzájem lokty a takhle zaklínøní si sednou na zem co nejblíže k sobø. Dva hráêi z téhož družstva
zŃstanou mimo kruh. Ti pįedstavují obránce kruhu. Druhé družstvo se snaží jakýmkoliv, avšak ne agresivním (kousání,
štípání, drápání, lechtání, apod.), zpŃsobem roztrhnout kruh. Napįíklad taháním sedících hráêŃ za nohy. Musí si pįitom
dávat pozor na obránce, neboĹ kdo je chycen obráncem, jde mimo hru. Obránci se mohou pohybovat maximálnø do
dvou metrŃ od kruhu (dobré vyznaêit lanem). Po uplynutí êasu se družstva vystįídají a vítøzí to družstvo, kterému se
dįíve podaįilo rozpojit kruh.
Tato aktivita pįibližuje Ideály Pionýra: Pomoc a Pįekonání.
Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

Zrakovø postižení – záleží na typu postižení. Tøžší stupeĢ postižení
– nevhodné.

Sluchovø postižení – úêastník musí být poblíž vedoucího pįi vysvøtlování pravidel a musí mít možnost odezírat ze
rtŃ, vysvøtlování krok za krokem. Pįípadnø pįedložit zjednodušený návod v textové êi kreslené podobø. Pįi kontaktu
mluvit nahlas, srozumitelnø, pomalu, výraznøjší gestikulace.
Pohybovø postižení – nevhodné.
Mentálnø postižení – záleží na typu postižení, u lehêích typŃ postižení lze realizovat, ale je nutné srozumitelné
vysvøtlení hry v jednoduchých krátkých vøtách, názorná ukázka vyprošĹování z kruhu, použít jednodušší úkoly, pįíp.
u nich ukázka.
Įeêovø postižení – bez omezení, dát dostateêný prostor na komunikaci mezi døtmi.
Obtížnø vychovatelní – stanovit striktní hranice a pravidla pįi hįe.
Jedinci se speciɅckými poruchami uêení a chování – bez omezení, êasovø neomezovat, zamøįit se na splnøné úkoly.
Pozor na: Úraz zpŃsobený srážkou hráêe s kruhem.
Moje poznámky:|||
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