Hry v pohybové
přípravě dětí
v mateřských školách
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Cesta
za pokladem
POMŮCKY
víčka, míčky, molitany, kostky, lavičky, tyče, míče,
obruče, kužele, kloboučky, koordinační žebřík
POPIS ČINNOSTI
Na hrací ploše vytvoříme několik drah, které vedou k pokladu (víčka, míčky, molitany, kostky atd.).
Loupežníci (děti) se snaží nashromáždit co největší poklad. Z každé cesty se mohou vrátit jen s jedním kusem pokladu. Děti si volí cestu samy, sledujeme, jakou variantu si volí (těžší, lehčí, střídají
cesty, vybírají si cestu, kterou zrovna nikdo nejde atd.). Motivujeme děti k vyzkoušení všech cest.
OBMĚNY
Stejná organizace. Mezi cestami a pokladem je strážce pokladu (učitel), ten chytá loupežníky, kteří nepřekonali cestu správně nebo odnášejí více než jeden poklad. Po splnění pohybového úkolu se mohou vrátit
zpět do hry. Při zisku pokladu provede dítě pohybový úkol, aby se mohlo vydat na novou výpravu.
Pohybové úkoly – otočit se o 360 stupňů, provést výskok, lehnout si na břicho a vyskočit atd.
Obruče či koordinační žebřík: šicí stroj = děti probíhají co nejrychleji a šlapou do každého okénka.
Děti skáčou snožmo, po jedné noze, panáka, bokem (měly by si při pohybech pomáhat rukama)
= rozvoj koordinace, rytmizace.
Lavičky: děti se přitahují po břiše, plazí se po zádech, lezou ve vzporu stojmo nad lavičkou.
Obrácená lavička, pevné mety, židličky, lano: děti po nich přecházejí a rozvíjejí rovnováhu
= balanční cvičení na zpevnění středu těla.
Kluzká podlaha, parkety: děti se odráží po zádech, přitahují po břiše = zpevňování těla, zde můžeme
využít i nastříhané kousky koberce, které po podlaze kloužou. Děti se pak musí rotačními pohyby
dostat pro kousek svého pokladu.
Žíněnky, koberec: děti válí sudy či se posunují po zádech jako brouci. U těchto cviků se ruce a nohy
nedotýkají země = koordinace, zpevnění středu těla.
Kužele, tyče: děti probíhají různé slalomy bez míče, s míčem, popředu, pozadu = běh, vedení míče.
Stoly: stoly můžeme využít jako tunel, pod kterým se děti plazí po břiše či po zádech = obratnost.
Nápodoba zvířat: děti překonávají vymezenou trasu jako medvědi, raci, pavoučci atd. = zpevnění
ramenního pletence, středu těla.
Žebřiny a lavičky: děti mohou vylézt na žebřiny a ručkovat, každý si volí svoji výšku (rozvoj odvahy),
využití lavičky pro skluz.
TIPY PRO UČITELE
 Děti by se neměly zdržovat ve frontách, proto bychom měli mít na každých pět dětí jednu cestu.
 Každé dítě startuje individuálně, nečeká, až se kamarád vrátí s pokladem.
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Teď si půjdu
zaskákat...

VLASTNÍ POZNÁMKY KE HŘE:
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