Pionýr
Projekt Klíêení – Metodický list S22

ZK^dD^ dD/

s. 1/2

Vøková kategorie: Starší školní vøk

éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

10 minut

2 x 10 minut

hįištø, tølocviêna

kdykoliv

2x6

12–14 let

RINGET
Obecný cíl:|||

Rozvoj tøchto kompetencí: k uêení, sociální a personální.

Konkrétní cíl:|||

Rozvoj pohybových dovedností a koordinace pohybu, vytrvalosti. Podpora týmové spolupráce.

Motivace:||| Co to nesou dneska kluci na schŃzku? To si budeme hrát s klacky na šermíįe? Vedoucí nám slibovali,
že se nauêíme ringet, ale co si pod tím mám pįedstavit? Zní to klidnø jako stįedovøký tanec, jídlo, poêítaêová hra a prý
k tomu potįebujeme asi tak metrové hole.
Potįeby:|||

Gumový kroužek (napį. i z koleêka od koêárku). Dįevøné hole cca 1 m dlouhé.

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.
Hįištø a vybavení
Hrací plochou je celá plocha tølocviêny nebo haly. Pokud se vám bude zdát plocha velká, je možné urêit postranní
êáry shodné s postranními êarami na házenou êi košíkovou. Brankami jsou nejêastøji tølocviêná náįadí „kozy, konø“
êi na výšku postavené švédské bedny. Lze použít i branek lakrosových êi hokejbalových. Je-li hrací plocha omezená,
stavíme branky do stįedu kratších êar, pokud se hraje na celou tølocviênu, stojí branky až u støn. Okolo každé branky
je obdélníkové brankovištø, jehož délka je o 20 cm na každé stranø delší než branka, a jeho šíįe je 1,5 m. Ke hįe je
tįeba gumový kroužek, jehož vnitįní otvor je asi 12 cm, nejlépe se hodí vyįazená gumová koleêka od koêárku. Hráêi
pohánøjí koleêko dįevønými holemi cca 1 m dlouhými, které mohou být na herním konci opatįeny gumovým krytem
(prevence proti zranøní).
Hráêi a doba hry
Podle velikosti tølocviêny hrají týmy o tįech až šesti hráêích. Na velkých házenkáįských hįištích hrají brankáį, dva
obránci a tįi útoêníci, na malých jeden obránce a dva útoêníci, bez brankáįe. Rozdølení hráêŃ do jednotlivých rolí je
dŃležité, neboĹ platí že:
a) do brankovištø mŃže pouze brankáį bránícího týmu;
b) brankáįi a obránci nesmøjí dát gól soupeįi;
c brankáį nesmí za pŃlicí êáru do soupeįovy obranné poloviny.
Utkání se hrají na êas, pįiêemž strany se møní v pįedem dohodnutém poloêase. Lze však také hrát s nøkolika zmønami
stran (po každé brance) do urêitého, pįedem dohodnutého, poêtu branek.
Provedení:||| Úêelem hry je dát gól tím zpŃsobem, že je kroužek dopraven do soupeįovy brány. K posouvání
kroužku a stįelbø se používá výhradnø holí (dotyk kroužku kteroukoliv êástí tøla se trestá pįedáním kroužku soupeįi),
a to zasunutím jejího konce do vnitįního otvoru kroužku a pak jeho vedením êi pįihráváním holí po podlaze. Pįitom
je zakázáno:
a) jakákoliv hra na tølo
b) „zvedání kroužku“ od podlahy pįi pįihrávkách, zvedat je dovoleno pouze pįi stįelbø na branku
c) pįetahovat se o kroužek; Pokud se uvnitį kroužku sejde více holí (respektive jejich koncŃ) a hra tím trpí, pįíp. se
zastaví (pįetahování na místø), mŃže rozhodêí hru pįerušit. Další hru navazuje rozhozem rozhodêí, po jednom
zástupci týmu pįi nøm stojí (v metrové vzdálenosti) zády k sobø, hole opįeny pįed sebou o podlahu, rozhodêí
se postaví mezi nø a pustí kroužek na zem za jejich zády, zvukem kroužku dopadajícího na podlahu je hra znovu
zahájena a ten ze soupeįŃ, který kroužek získá, pokraêuje ve hįe
d) hrát v brankovišti (mimo domácího brankáįe) a porušit rozdølení do jednotlivých herních rolí (nestįílet obránce
apod.).
Použitá literatura: www.online-hry.name/sportovni.
Tato aktivita pįibližuje Ideály Pionýra: Poznání, Pįekonání a Pįátelství.
Moje poznámky:|||
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Pozor u døtí projevujících se agresivnøji, aby v zápalu boje nezapomínaly
na umírnønost kontaktŃ.

Pro názornost je dobré zachytit základní pravidla v jednoduché podobø, nechat døti, aby samy hru vysvøtlily ostatním,
tak se nejlépe pįesvødêíme o tom, že døti pravidla chápou. Platí zejména pro døti s poruchou pozornosti, neboĹ pįi
dlouhém vysvøtlování mohou pįestat vnímat naše sdølení, nevyslechnou vše.
Pozor na: Pįed hrou si musíme zajistit vybavení pro hráêe ke hįe. Lékárniêku. Dodržovat pitný režim.
Moje poznámky:|||
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