Hry v pohybové
přípravě dětí
v mateřských školách

14

Semafory
POMŮCKY
kloboučky, míče
POPIS ČINNOSTI
Semafor nebo dopravní policista (učitel) a auta
(děti) nám simulují dopravní situace na křižovatce. Děti mají u nohy míč a v rukou klobouček,
který představuje volant (nesledují tak pouze
míč, ale i situaci kolem sebe). Děti reagují na barvy na semaforu nebo pokyny učitele (rozbíhají se,
zastavují, startují). Pokud jsou dva učitelé, děti sledují, který semafor funguje. Na zelenou jezdí, na
červenou zastavují a na oranžovou startují. Ke startování je třeba rychlého dotýkání míče podrážkami
nebo převalování míče od špičky k patě či z „vnitřního nártu na vnější nárt“. V prostoru mohou být
rozmístěny překážky, které auta objíždějí.
OBMĚNY
Míč v ruce
Stejná organizace, bez použití kloboučků v rukou. Startování může být vyhazování a chytání míče,
bouchnutí míčem o zem a chycení, driblování na místě, přehazování míče z jedné ruky do druhé,
proplétání míče osmičkou mezi nohama nebo podávání míče kolem pasu. Samotná jízda může být
prováděna s míčem v ruce nebo kutálením míče po zemi. Na předem domluvený signál (slovo,
pohyb policisty, barva, která není na semaforu) děti mění způsob vedení míče nohou – rukou.
TIPY PRO UČITELE
 Imitace řidiče – nasednout, zapnout pás, rozsvítit světla, nasadit brýle, zapnout rádio, pustit
stěrače, pojede přes hrboly, takže budou skákat, prší – smýká se auto apod.
 Učitel se pohybuje v prostoru, aby děti sledovaly, kde je, a nebyly neustále zaměřeny na míč.
 Při vedení míče nohou děti nabádáme, aby si ho nekopaly daleko od nohy.
 Manipulaci s míčem z této hry můžeme využívat i samostatně jako vsuvky do jiných aktivit.
 Učitel může udílet pokuty za opakované nedodržování předpisů (formou hry a hereckého vyjádření
– nikoliv forma trestu).
 V případě, že někomu dochází síly, učitel jde za ním: „Honzíku, koukám, že ti dochází benzín.
Já ti ho dočepuju.“ – naznačí čerpání benzínu.
 Učitel předvádí policistu a děti reagují na jeho signály (například zdvižená ruka – stát, upažení
– jízda, točení dokola – startování).
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VLASTNÍ POZNÁMKY KE HŘE:
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