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Vøková kategorie: Mladší školní vøk

éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

10 minut

30–60 minut

tølocviêna, hįištø, voda

jaro, léto

10 a|víc

3. tįída/9|let

ŠTAFETOVÉ HRY
Obecný cíl:|||

Rozvoj tøchto kompetencí: k|uêení, sociální a|personální.

Konkrétní cíl:|||
Zvládne jednoduché štafetové hry s| míêem v| rŃzném prostįedí (tølocviêna, hįištø, voda)
a|postupnø obtížnøjší štafetové závody i|s|plnøním úkolŃ. Procviêuje rychlost a|obratnost. Uêí se spolupráci s|kamarády,
povzbuzování k|lepším výkonŃm a|dodržování pravidel her.
Motivace:||| Døti, urêitø znáte mravence. I|když jsou malí, jsou velmi rychlí, houževnatí a|pilní. Jejich pracovitost
a|spolupráce vede k|dokonalému fungování jejich spoleêenství. Pokusíme se je napodobit pįi našich štafetových hrách.
éím lepší bude vaše píle a|spolupráce v|družstvu, tím lépe se vám bude daįit a|budete mít vøtší radost z|dosažených
výsledkŃ.
Potįeby:||| Míêe (pro zpestįení je možné míêe mønit napį. gumové, nafukovací, kopací, medicinbaly atd.), kroužky,
létající talíįe, dįevøné tyêe cca 1m dlouhé, PET vršky, poêet míêŃ, kroužkŃ atd. = poêtu štafet, mety na|vytyêení dráhy
pro každou štafetu (start a|cíl), píšĹalka.
K|tomuto metodickému listu není k|dispozici žádný pracovní list.
Provedení:||| Vedoucí rozdølí døti do|stejnø poêetných, pįimøįenø vyrovnaných štafet (družstev). Ty si nastoupí
v|zástupech na|startovní êáru. Ve|vzdálenosti 10 m od|startu, naproti každé nastoupené štafetø jsou umístøny mety
(vzdálenost je možno pįizpŃsobit prostįedí, poêtu
døtí, jejich schopnostem a| nároênosti úkolŃ).
Na| znamení vedoucího vybøhne z| každého
družstva první hráê a|urêeným zpŃsobem zdolá co
nejrychleji úsek kolem své mety a|vrátí se na|start.
Zde pįedá štafetu druhému hráêi. Vítøzí družstvo,
ve|kterém se pįi plnøní úkolu nejrychleji vystįídali
všichni êlenové. Družstvo je srovnané v| zástupu
a|první hráê (velitel) má ruku nahoįe, na|znamení
ukonêení štafety.
Úkoly:
1. bøh s|míêem kolem mety napį. medicinbal;
2. kutálení míêe po|zemi rukou;
3. bøh se dvøma míêi, které nese hráê pod
pažemi;
4. vedení míêe nohou;
5. driblování míêe v|bøhu;
6. poskoky s|míêem mezi koleny;
7. pinkání nafouknutého míêe pįed sebou.
8. pįenášení kroužku navleêeného na|tyêce;
9. sbør PET vrškŃ do|létajícího talíįe – každé
družstvo má po|trase tįi hromádky vrškŃ,
hráê bøží s|talíįem a|z|každé hromádky vezme
jeden vršek a|dá na|talíį, obøhne metu a|v|cíli
vršky vysype a|pįedá talíį dalšímu hráêi
(obmøna: talíį se postupnø plní).
Štafetový závod s| rŃznými zpŃsoby podávání
míêe
Dvø stejnø poêetná družstva nastoupí na metu.
Hráêi stojí za sebou s rozestupy na pįedpažení.
Soutøží se v rŃzných zpŃsobech podávání míêe,
který putuje od prvního k poslednímu hráêi.
Poslední hráê pak utíká s míêem pįed své družstvo

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A|STÁTNÍM ROZPOéTEM éESKÉ REPUBLIKY

Pionýr
Projekt Klíêení – Metodický list S1

ZK^dD^ dD/

Vøková kategorie: Mladší školní vøk

s. 2/2

a vše se opakuje tak dlouho, až se vystįídají všichni êlenové družstva (hráê, který závod zaêínal, je zase první v įadø).
Vedoucí každý úkol názornø pįedvede, odstartuje závod a dohlíží na správnost plnøní úkolu. Za každý úkol dostává
družstvo body podle umístøní.
Štafetové úkoly:
1. podávání míêe nad hlavou za|sebe;
2. podávání míêe mezi nohama, z|ruky do|ruky;
3. kutálení míêe mezi nohama, široké rozkroêení;
4. podávání míêe s|otoêkou v|pase a|stįídání pravá a|levá 4. strana, první podá míê za|sebe vlevo, druhý vpravo,
tįetí vlevo atd.
Štafety ve|vodø (vhodné kombinovat se štafetami bez míêŃ):
1. nesení míêe v|mølké vodø kolem mety;
2. plavání a|postrkování míêe pįed sebou;
3. lovení míêkŃ z|vody a|pįinášení na|bįeh;
4. obeplout bójku
5. proplavat do|tįí êtvrtin ponoįeným kruhem
Podle poêtu družstev se udølují body za splnøní úkolu. Soutøží-li ve štafetách 3 družstva: 1. získá 2 body, 2. získá
1 bod a 3. 0 bodŃ. Po skonêení štafetových soutøží se body družstev získaných za jednotlivé úkoly seêtou. Družstvo
s nejvyšším souêtem vyhrává.
Po skonêení štafetových her vedoucí pįed nastoupenými družstvy vyhodnotí soutøž. Vyzvedne družstvo, jehož êlenové
výbornø spolupracovali. DružstvŃm, kterým se ménø daįilo, doporuêí co zlepšit.
Dobrovolný úkol: Zkuste i| jiné štafety bez míêe zamøįené na| pohyb napį. bøh po| zpátku, skákání na| jedné noze,
skákání snožmo, „trakaį“ ve|dvojicích atd.
Závod dvou míêŃ:
Døti vytvoįí dvø stejnø poêetné įady stojící proti sobø s rozestupy mezi jednotlivci 1—1,5m. Na zaêátku hry dostanou
míê oba první hráêi z jednotlivých įad. Na pokyn vedoucího si ho zaênou v įadø házet, až se míê dostane k poslednímu
hráêi. Nikdo nesmí být vynechán. Upadne-li nøkomu míê, musí jej zvednout, vrátí se s ním na své místo a teprve odtud
pįihraje dalšímu. Družstvo, jehož míê dojde na konec įady dįíve, vítøzí. Pįi opakování hry zvolíme pįihrávání opaêným
smørem. Závod opakujeme nøkolikrát. Pįihrávky budou postupnø rychlejší a pįesnøjší. MŃžeme také zmønit velikost
míêe. éím menší míê, tím obtížnøjší chytání.U zkušenøjších hráêŃ mŃžeme zvolit delší vzdálenosti rozestupŃ mezi
jednotlivými hráêi v įadách.
Tato aktivita pįibližuje Ideál Pionýra: Poznání, Pravda, Pįátelství, Pįekonání
Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

Autistické døti je tįeba dávat na konec družstva, aby si zaˬxovaly
pravidla a prakticky vidøly, jak splnit zadaný úkol. Stejný pįístup je nutný

dodržet u døtí s ADHD.
Døtem s poruchou motoriky nebo døtem tølesnø hendikepovaným zadávat jinou roli pįi soutøži – rozhodêí, mety,
startéįi, hodnotitelé soutøže…
Pozor na: Pįi štafetových hrách musí být síly všech soutøžících skupin (družstev) pįibližnø vyrovnané. Proto je
potįeba rozdølit hráêe podle zdatnosti. Jestliže bøhem hry nøkteré družstvo stále vítøzí a| jiné naopak, vymøĢte
nøkteré hráêe, aby se síly vyrovnaly. Pak má hra spád a|napøtí.
Soutøžní úkoly je nutno døtem názornø pįedvést. Tím zabráníme nedorozumøním a| nesrovnalostem pįi soutøži
samotné.
Pįi štafetách ve|vodø je nutné dbát zvýšené bezpeênosti. Soutøž realizujte pouze v|mølké vodø, kterou dobįe znáte.
Neplavce opatįete plavacími kruhy nebo rukávky.
Moje poznámky:|||

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A|STÁTNÍM ROZPOéTEM éESKÉ REPUBLIKY

