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Anotace 

Hry ve vodě pro děti předškolního věku. 

Práce řeší problematiku adaptace dětí předškolního věku na vodní prostředí pomocí her, 

které jsou specifikovány potřebou osvojit si základní plavecké dovednosti (plavecké 

dýchání, splývání, potápění, skoky, plavecké záběry). Základem je zásobník her, který 

je zaměřen nejen na osvojení si těchto plaveckých dovedností, ale také na seznámení 

s vodou a na získání kladného vztahu к veškerým vodním aktivitám, protože hra je 

nejvhodnější formou jak děti s vodním prostředím seznamovat. 

Annotation 

Games for children of preschool age in the water. 

The work deals with an issue of adaptation of preschool children to water environment 

using games that are specified by need of developing elementary swimming skills 

(breathing, flow, diving, jumps and fulls, swimming styles). The list of games is 

essential. The games are focused on acquiring swimming skills, but also on having a 

good approach to the water activities, because game is the best form to introduce water 

environment to the children. 
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Úvod 
Dnešní moderní svět staví plavání na přední příčky základních pohybových 

dovedností především z hlediska motoriky člověka. Plavání představuje v životě určitou 

hodnotu, která slouží к obohacení a zkvalitňování života a prolíná jeho různými 

etapami. A to i v případě, že jeho technická znalost není dokonalá. 

Stále ale zůstává smutnou skutečností, že se najde mnoho špatných plavců nebo 

dokonce neplavců. Pro tyto osoby pak vodní prostředí představuje riziko či smrtelné 

nebezpečí. Proto by v zájmu každého mělo být snažit se eliminovat tyto negativní 

důsledky, a to především proto, že dovednost plavat umožňuje rozvíjet a upevňovat 

lidské hodnoty. Hodnoty, které jsou pro člověka těmi nej cennějšími. Hodnoty, jakými 

jsou život a zdraví. 

Plavání plní funkci nenahraditelné složky celého výchovně vzdělávacího procesu 

především jako prevence ztráty života i jako prostředek rozvoje zdraví člověka. 

Pro plavání, stejně tak jako pro mnoho dalších sportů, platí to, že čím dříve se začne, 

tím lépe. Pro zahájení plavání ale není pozdě nikdy. Ať už se jedná o plavání ve věku 

kojeneckém, batolecím, předškolním, školním. Stává se, že až ve zralejším věku 

zjistíme, že by plavání mohlo být prospěšné. Mnohdy je hlavním podnětem doporučení 

lékaře využít plavání jako vhodný doplněk léčby. 

V posledních letech se velice rychle ujalo plavání s předškolními i mladšími dětmi. 

Výuka v předškolním věku není v současné době žádným ojedinělým jevem. V tomto 

věku je výuka plavání důležitá především z hlediska bezpečnosti dětí, ale tím se jeho 

význam zdaleka nevyčerpává. Plavání v předškolním věku plní mnoho dalších funkcí. 

Rozvoj pohybových schopností, psychických vlastností, hygienických návyků, 

koordinace, otužování organismu, získávání nových dovedností. To vše a mnoho 

dalších získaných zkušeností pozitivně působí a ovlivňuje celkový vývoj dítěte. 

Pro aktivity spojené s vodním prostředí se nenabízejí pouze bazény, které jsou 

součástí krytých plaveckých center, ale i prostory koupališť, rybníků nebo nádrží. Ty se 

hojně využívají především na letních táborech, školách v přírodě nebo v mateřských 

školách v letním období. Je však nutné, aby i tyto prostory splňovaly nároky na čistotu 

vody a bezpečnost. 
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Cíle 
1. Na základě získaných teoretických znalostí a praktických zkušeností vytvořit 

zásobník her ve vodě pro děti předškolního věku, který je zaměřen na osvojení 

základních plaveckých dovedností s úkolem maximální adaptace na vodní prostředí a s 

ohledem к věku a psychomotorickým schopnostem dětí. 

2. Zásobník her specifikovat podle definovaných základních plaveckých dovedností 

(plavecké dýchání, splývání, potápění, skoky, plavecké záběry) a ověřit jeho uplatnění 

v praxi. 
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L TEORETICKÁ ČÁST 

1 Prínos plavání 

1.1 Hledisko biologické 

Pohybová aktivita je důležitým prostředkem zachování zdraví a prevence 

předčasného stárnutí organismu. Mimořádný význam plavání v této oblasti vyplývá 

především ze specifiky prostředí, ve kterém se realizuje, z charakteru vlastní motorické 

činnosti a z širokého celospolečenského dosahu. (BĚLKOVÁ, T., 1994) 

Plavání všestranně a rovnoměrně zatěžuje veškeré svalstvo, především však velké 

svalové skupiny. Zapojuje do činnosti svaly, které jsou v běžném životě zanedbávány. 

Hydrostatický vztlak snižuje statickou složku svalové práce a přispívá tak к relaxaci 

svalů. Napomáhá rozvíjet schopnost střídat svalové napětí s uvolněním, což je základem 

ekonomického úsilí nejen při sportovním, ale i fyzickém pracovním výkonu. 

Antigravitační účinky hydrostatického vztlaku rovněž odlehčují přetěžované páteři a 

celému pohybovému aparátu, zejména dolním končetinám. Umožní nám vykonávat 

hodnotnou svalovou činnost, aniž bychom páteř a končetiny zatěžovali vlastní 

hmotností. Zároveň vztlak umožňuje provádět vodní aktivity i lidem s omezenou 

hybností. (BĚLKOVÁ, T., 1994) 

Hochová sČechovskou (1989) uvádějí, že je důležité uvědomit si daný fyzický, 

psychický a motorický rozvoj v předškolním věku dítěte. Tyto faktory jsou rozhodující 

při formulaci cílů adekvátních к věku i při výběru prostředků к jejich dosažení. Je nutné 

brát na zřetel úroveň pohybových zkušeností dětí, zvládnutí koordinace, rytmu. Musí se 

zvažovat úroveň pohybových schopností dětí při volbě fyzické zátěže (počet opakování, 

náročnost) i míru psychické zátěže, schopnost udržet pozornost, nutnost překonávat 

negativní emoce. 

Plavání zvláště příznivě působí na rozvoj dýchacího systému. Plíce jsou lépe 

prokrvovány a pracují i horní částí, která je za normálních podmínek aktivována jen 

minimálně. Při dýchání působí hydrostatický tlak na povrch těla přibližně 30 kilogramů. 

Záleží na hloubce ponoru. Při výdechu musí proto dýchací svaly plavce tento tlak 

překonávat, což vede к jejich posilování. Ze stejných důvodů musí opět celý dýchací 

aparát vyvinout zvýšené úsilí při snaze o úplný a intenzivní výdech do vody. Důležitý je 
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též fakt, že nad vodní hladinou je vzduch mimořádně čistý, bezprašný a nasycený 

vodními parami, což jsou v celém komplexu okolnosti významné pro jedince 

srespiračním oslabením. (BĚLKOVÁ, T., 1994) 

Pohyb ve vodě působí pozitivně na funkci termoregulačního systému a napomáhá 

všeobecně žádoucímu otužování organismu. Dochází tak ke zlepšování odolnosti vůči 

náhlým teplotním změnám a infekcím, což je okolnost významná zejména pro děti 

předškolního a školního věku. (BĚLKOVÁ, T., 1994) 

Velký rozsah pohybů horních a dolních končetin působí příznivě na udržování 

kloubní pohyblivosti. I klidná poloha ve vodě zvyšuje několikanásobně energetický 

výdej organismu, a proto pohyb ve vodě vede к výraznému zvýšení metabolické 

činnosti. Bezprostřední kontakt s vodou také působí jako masáž kůže a povrchových 

svalů, což vyvolává příznivé vyvážení procesů podráždění a útlumu. Bezvýznamná není 

též okolnost, že samotné plavání je tělovýchovná aktivita s nejnižším úrazovým 

rizikem. Odpor vody brání provedení prudkého a násilného pohybu, jehož důsledkem 

bývají různá zranění aktivního i pasivního pohybového aparátu. (BĚLKOVÁ, T., 1994) 

1.2 Hledisko socializační 

Plavání jako specifický prostředek tělesné výchovy má v tomto procesu výrazné 

zastoupení. Význam plavání jako socializačního faktoru znásobuje navíc okolnost, že 

v zájmu zdraví a bezpečnosti dětí je třeba vyvíjet snahu o to, aby si tuto pohybovou 

dovednost osvojily co nejdříve. To znamená již raném věku. Plavání je často z prvních 

pohybových aktivit, se kterými se dítě ve svém ontogenetickém vývoji seznamuje 

formou organizované výuky, jež má všechny znaky učení. Interakční charakter tohoto 

procesu poskytuje dětem první příležitost к navozování společenských vztahů. A to jak 

mezi pedagogem a dítětem, tak mezi členy dětského kolektivu navzájem. (BĚLKOVÁ, 

T., 1994) 

Děti ve věku 5 až 7 let jsou již schopny absolvovat kolektivní výcvik. V tomto věku 

si děti umějí ve skupině nejen hrát, ale jsou již zvyklé se tímto způsobem i učit. 

V plavecké výuce se projevuje řada rozdílností procesu učení působením velmi 

náročných podmínek. Prostředí kolem bazénu, vysoká hlučnost, to jsou faktory, které 
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odvádějí pozornost od procesu učení, brání koncentraci a ztěžují komunikaci mezi 

cvičitelem a neplavcem. (HOCHOVÁ, J., ČECHOVSKÁ, I., 1989) 

Význam této okolnosti podtrhuje skutečnost, že sociální zkušenosti prvních šesti let 

života dítěte výrazně ovlivňují sociální zařazení jedince v pozdějším věku a 

poznamenávají rozhodným způsobem celý vývoj jeho osobnosti. (BĚLKOVÁ, T., 

1994) 

Nejvhodnější metodou senzomotorické adaptace dětí na vodní prostředí je herní 

činnost. Je proto podstatnou složkou činnosti v první etapě výuky plavání. Předškolní 

pedagogika považuje hry za vysoce užitečnou činnost, která u dětí supluje pozdější 

učení a práci. Hry formují dovednosti, schopnosti i volní vlastnosti. Z těchto důvodů 

jsou i hry ve vodě přímým socializačním prostředkem ve vývoji dítěte. V souvislosti 

s počátečními obtížemi výuky, nároky na adaptaci organismu ke kvalitám nového 

prostředí a nutností překonávat různé psychické zábrany až stresové situace, vede 

plavecká výuka к výchově cenných morálně volních vlastností. Do těchto vlastností se 

řadí houževnatost, cílevědomost, schopnost překonávat překážky, kázeň a sebeovládání. 

Tento formativní vliv plavecké výuky je velice významný právě proto, že svoji 

působnost uplatňuje na jedince právě v raném dětství. Současně se socializací dítěte 

dochází i к jeho osamostatňování. Dítě získává nové zkušenosti pohybového, ale i 

intelektuálního charakteru, adaptuje se na nové prostředí a situace, přizpůsobuje se 

kolektivu a organizaci, získává pocit jistoty a tím zvyšuje svoji sebedůvěru a 

sebevědomí. (BĚLKOVÁ, T., 1994) 

Plavání je součástí řady rehabilitačních i léčebných procedur, zejména pohybového 

aparátu, korekce vad páteře, ale i oslabení vnitřních (astma). Stává se tak významným 

prostředkem resocializačního procesu zdravotně postižené populace, neboť napomáhá 

po úrazu či chorobě návratu do normálního života a vydatně přispívá i ke zlepšování 

trvalých zdravotních problémů. (BĚLKOVÁ, T., 1994) 
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2 Podmínky plavecké činnosti 

2.1 Hygienické podmínky a teplota vody 

Voda v bazénu musí být hygienicky nezávadná (zhruba na úrovni pitné vody), čirá, 

dno čisté a bezpečné. Hloubka vody by se měla pohybovat v rozmezí od 30cm 

maximálně po pás neplavců. Teplota vody výrazně ovlivňuje délku pobytu ve vodě i 

schopnost koncentrace ve vodě. Termoregulační schopnosti malých dětí jsou 

nedostatečně vyvinuty a teprve v průběhu života se pod vlivem postupného otužování 

zdokonalují. Platí obecná zásada - čím jsou děti mladší, tím má být voda při výuce 

teplejší. Pro nejmenší (kojence, batolata) se doporučuje začít na teplotě 36°C s postupný 

snižováním na 30°C. Pro starší předškolní věk od 32°C do 28°C. Venku za slunečného a 

teplého počasí může být teplota vody o 2 - 3°C nižší. Hraniční teplotou plavecké výuky 

dětí je 20°C. V takovém případě je třeba výuku zkrátit a výběr činnosti přizpůsobit 

možnostem tepelné adaptace dětí. (BĚLKOVÁ, T., 1994) 

„Voda v bazénech umělých koupališť musí být upravena tak, aby jejím použitím 

nedošlo к poškození lidského zdraví, a to zejména působením choroboplodných 

zárodků. Do bazénové vody se dále nesmí vyplavovat organismy, které se mohou 

rozmnožit na filtrech nebo v jiné fázi úpravy. Kolem všech bazénů musí být snadno 

čistitelný ochoz s protiskluzovou úpravou a s takovým spádem, aby veškerá voda 

odtékala do odvodňovacích zařízení. Okraj bazénu musí být proveden a provozně 

zajištěn tak, aby nečistoty nebyly splachovány do vody bazénu ani do recirkulačního 

systému. Materiály, které přicházejí do styku s bazénovou vodou (například obklady, 

kryty hladiny vody, výplně spár, potrubí, filtry), nesmějí ovlivnit kvalitu vody ani 

podporovat růst mikroorganismů. Nesmějí mít negativní vliv na účinnost dezinfekce 

bazénové vody. Pomůcky, používané při plaveckém výcviku (například ploutve, 

pontony, plavací desky), které přicházejí do styku s bazénovou vodou, nesmějí 

negativně ovlivnit kvalitu vody a musí být odolné vůči fyzikálně-chemickým 

vlastnostem vody. Do bazénů nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo 

jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené, osoby zjevně pod vlivem alkoholu a 

jiných návykových látek. К dezinfekci bazénové vody a omezení výskytu řas a sinic lze 

použít pouze dezinfekční nebo algicidní prostředky registrované podle zvláštního 
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právního předpisu, popřípadě v kombinaci s fyzikálními způsoby dezinfekce. Při použití 

těchto prostředků musí být dodržen návod stanovený výrobcem." (SBÍRKA ZÁKONŮ, 

předpis č. 135/2004 Sb., kterým se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny 

a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch) 

2.1.1 Hygienické požadavky kladené na dítě a pedagoga 

Výchovně vzdělávacím obsahem plavecké výuky je též vytváření návyků kulturně 

společenského chování ve veřejných plaveckých zařízeních. Základem tohoto programu 

je péče o dodržování hygienických požadavků, které jsou nezbytnou podmínkou 

především pro zachování čistoty prostředí. Je proto nutné seznámit neplavce v úvodu 

plavecké výuky s hygienickými požadavky, jejichž dodržování ovšem permanentně a 

důsledně dodržujeme. Vyžadujeme, aby děti respektovaly všechna nařízení stanovená 

řádem příslušného plaveckého zařízení. (BĚLKOVÁ, T., 1994) 

Dále je třeba dbát na to, aby všechny děti před vstupem do bazénu použily WC. 

Dále, aby se v teplé sprše umyly mýdlem a to bez plavek, aby se zabránilo přenášení 

nečistoty a mýdla do vody. Před odchodem do bazénu je nutné, aby se osprchovaly 

studenou vodou. Je to součást otužovacího režimu a zároveň opatření, aby děti 

nevstupovaly do vody příliš rozehřáté. Pak se jim i optimálně teplá voda zdá chladnou. 

U menších dětí nestačí tyto pokyny jen udělovat, ale je třeba každý jednotlivý úkon i 

organizovat (děti jdou v zástupu pod studenou sprchu, zastaví se pod ní, vzpaží, otočí se 

kolem své osy a odcházejí do zástupu, který se připravuje к odchodu na bazén). Pro 

malé děti je samostatná manipulace se sprchou nebezpečná, děti se mohou opařit. Pro 

tyto děti vhodnou teplotu sprchy připraví pedagog či dozor ve sprše. Školní děti 

naučíme, aby nejprve pustily do sprchy studenou vodu a pak teprve do ní přidávaly 

teplou, při zavírání sprchy opačně. Vyžadujeme, aby každé dítě mělo vlastní mýdlo a 

kontrolujeme, zda ho skutečně používá. Děti procházejí většinou splachovadlem nohou. 

Bráníme jim, aby si sedaly nebo lehaly do této nádrže. (BĚLKOVÁ, T., 1994) 

Vedeme děti též k tomu, aby si před plaveckou výukou odkládaly řetízky, náušnice. 

Při hrách může dojít к jejich uvolnění a ztrátě, eventuelně i ke zranění. (BĚLKOVÁ, T., 

1994) 
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Nedílnou součástí plavce i neplavce by měla být plavecká čepice. Pro toho, kdo má 

delší vlasy by měla být nezbytností. Kromě toho, že vlasy nepadají přes oči, nos a ústa, 

šetří je čepice před účinky chemicky ošetřované vody. Nejvíce používány bývají čepice 

latexové, silikonové nebo z látkové směsi. Bez ohledu na to, jaká čepice je používána, 

je třeba ji po plavání řádně vysušit a při uložení nezmačkat. (ČECHOVSKÁ, I., 

MLLER, T., 2001) 

Po skončení plavecké výuky vyžadujeme krátké osprchování studenou či vlažnou 

vodou, která smyje z těla zbytky chlorované vody z bazénu. Vhodné je též opláchnout 

oči a eventuelně je ošetřit speciální oční vodou nebo mastí. Je chybou nechávat děti 

delší dobu po skočení výuky v teplé sprše. Přechod z příliš teplého prostředí do 

chladnějšího v šatnách může být příčinou nachlazení. Ani během výuky není vhodné 

využívat к ohřátí teplé sprchy, účelnější je zahřát organismus dynamickou činností, při 

známkách prochlazení pak zkrátit výuku. Abychom předcházeli nachlazení, je třeba 

vyžadovat i kontrolovat, aby si děti řádně osušily tělo (u malých dětí je třeba pomoc 

dospělého) a vlasy. V zimním období je nutné, aby si děti oblékaly čepice. (BĚLKOVÁ, 

T., 1994) 

Před odchodem z prostoru bazénu setrváme asi 10 minut ve vstupní hale a pak 

teprve s dětmi vycházíme ven, aby se organismus postupně adaptoval na chladnější 

prostředí. (BĚLKOVÁ, T., 1994) 

Z plavecké výuky vyloučíme jedince nachlazené, s otevřenými nebo hnisajícími 

ranami, kožními chorobami (pokud lékař nerozhodne jinak), akutními očními a 

sluchovými potížemi, s gynekologickými problémy. (BĚLKOVÁ, T., 1994) 

2.2 Materiální zázemí 

Zázemí bazénu by mělo být prostorově dostatečné, mělo by vyhovovat vysokým 

hygienickým nárokům a mělo by důstojně splňovat i určité nároky na kulturnost a 

zohledňovat dětského uživatele. Pro převlékání i sprchování by měly být zajištěny 

odpovídající prostory. Bazén by měl disponovat i prostorem odpočinkovým, 

relaxačním, sloužícím к aklimatizaci po plavání. Bezprostředně po lekci opustit 

Prostory bazénu není vhodné ani ze zdravotního hlediska. (ČECHOVSKÁ, I., 2002) 
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Hloubka vody by se měla pohybovat v rozmezí od 30centimetrů maximálně po pás 

neplavců. Z výukových důvodů je výhodné, jestliže na jedné straně bazénu je hloubka. 

Umožňuje v pozdější etapě plavecké výuky zvykat děti též na plavání v hluboké vodě. 

(BĚLKOVÁ, T., 1994) 

Hochová, Čechovská (1989) uvádí, že pro výcvik by měl mít učitel к dispozici 

relativně к výšce dětí mělčinu (od hloubky vody po kolena do prsou), ale i prostor, kde 

hladina vody je nad hlavami dětí. Řada výukových bazénů těmto požadavkům vyhovuje 

postupně se svažujícím dnem. 

Názory na množství vody v bazénu se většinou shodují. Některá literatura uvádí, že 

voda může dosahovat i po prsa dítěte nebo že hloubka vody by měla být taková, aby 

když dítě upadne na kolena jeho hlava zůstala nad hladinou. Při současné nabídce 

plaveckých pomůcek se na tento názor nemusíme již tolik ohlížet. V praxi se také 

osvědčila forma bazénu se zvedacím dnem. Tento bazén lze upravit podle potřeby na 

různou hloubku vody. 

2.3 Pomůcky 

Plavecké pomůcky a pomůcky do bazénu musejí být bezpečné a ze zdravotně 

nezávadného materiálu, který se dobře udržuje. Pravidelně se čistí a desinfikují. Měly 

by dostatečně splňovat nároky estetické (barevnost, tvar) i edukační (mají dítě 

podněcovat, rozvíjet). Pokud mají dítě ve vodě zajišťovat, musejí být upevnitelné na 

tělo dítěte jistě a bezpečně. Volíme pomůcky racionálně к činnosti, vybíráme vhodné 

velikosti. (ČECHOVSKÁ, I., 2002) 

Pomůcky hrají důležitou roli při výcviky a především ve ztížených podmínkách. Pro 

zvýšení motivace а к navození úzkého kontaktu s vodou a manipulace s ní lze využít 

hraček, různého náčiní pro jiné tělovýchovné činnosti a různých drobných předmětů 

vhodných do vody. To mohou být nafukovací a gumové hračky, hokejové puky, 

gymnastické obruče, míčky pro stolní tenis, umělohmotné nádoby, kropáčky. 

(HOCHOVÁ, J , ČECHOVSKÁ, I., 1989) 

Podmínky výuky nám mohou usnadnit i některé nespecifické vlastnosti bazénu, 

například vlnolamy, dráhy a možnost přepažení velkého vodného prostoru na menší 
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pole, žlábky, schůdky, dostatečný a vhodný prostor kolem vodní plochy pro cvičení na 

suchu. Mezi další pomůcky, které nám usnadní výuku, jsou dlouhá tyč, která se používá 

při prvních pokusech o skoky a plavecké pohyby na hloubce, skluzavky, ploutve, 

plavecké brýle, ty chrání citlivější oči před účinkem chemických látek ve vodě. 

(BĚLKOVÁ, T., 1994) 

Vydatným pomocníkem jsou též specifické plavecké pomůcky. Těmi bývají 

prostředky pro nadlehčení - plavecká destička, bederní pásy, vesty, kruhy, nákrčníky. 

Nadlehčení dává neplavci větší pocit jistoty a bezpečnosti. Při využívání nadlehčení je 

však nezbytné dodržovat určité zásady. Především nadlehčením nesmí být zásadně 

měněna technika provedení lokomočních pohybů. (HOCHOVÁ, J., ČECHOVSKÁ, I., 

1989) 

Čechovská (2002) uvádí, že nejvhodnější dostupnou pomůckou v současnosti je 

bederní pás z hmoty, která zajišťuje dostatečné nadlehčení, je příjemně měkká a 

zajímavě vesele barevná. К dostání jsou různé varianty poskytující různou míru 

nadlehčení, různým způsobem se upevňují, mají různá jištění. Začátečníka nadlehčují 

tak, že dokáže udržet vysokou plaveckou polohu (nepřetáčí se a neklesají mu nohy). 

Hoch (1991) uvádí, že ve výuce plavání mají nadlehčovací pomůcky funkci 

dopomoci. Využívá se jich v působení na psychiku i motoriku dítěte. 

1. nadlehčení pomáhá zmenšit nebo odstranit strach zvody, z utopení a při 

nácviku pohybu odstraňuje obavu z potopení 

2. může nahradit málo účinné pohyby a zajistit správnou polohu těla ve vodě, a 

tím vytvořit předpoklady pro správné záběry končetin 

3. umožní dítě ve vodě uklidnit tak, aby se mohlo soustředit na plnění pokynů 

Plaveckými pomůckami se zabývá veškerá literatura, která se věnuje výuce plavání. 

Ať už se jedná o pomůcky motivační či pomůcky speciální, víceméně se názory na 

Používání plaveckých pomůcek shodují. Praxe potvrzuje, že děti pomůcky velice 

využívají. Jsou pro ně nedílnou součástí, bez které si nedovedou výuku plavání 

Představit. Ze zkušenosti můžeme říci, že nejoblíbenější pomůckou jsou velké desky. 

Těch bývá minimum a možná i proto je o ně největší zájem. Z plaveckých pomůcek je 

dále oblíbena vodní nudle, kterou děti využívají pro spojování desek. Děti také velice 

Upřednostňují hračky a věci z běžného života - mističky a míče různých velikostí. 
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2.3.1 Negativní vliv pomůcek 

Některé nadlehčovací pomůcky aplikující se na tělo začátečníka již mají různé 

nedostatky. Nafukovací kruh může dobře fungovat jen v případě, že je pro dané dítě 

vhodné velikosti. To znamená, že zůstává v oblasti beder. Pokud je větší a dítěti vyjede 

pod ramena, pak fixuje ne vodorovnou, ale zcela nevhodnou šikmou polohu těla, a 

navíc brání potopení hlavy a pohybům pažemi. Nafukovací vesty, tím že masivně 

nadlehčují horní část těla, vedou opět к šikmé poloze nebo nadlehčují tolik, že se 

začátečník dostává ve vodě do zcela nereálné situace. Nadlehčení nevyužíváme u 

začátečníků v době, kdy je zvykáme na fyzikální vlastnosti vody. V této situaci 

potřebuje dítě poznat realitu působení vodního prostředí. Pro úpravu psychického stavu, 

aby se dítě nebálo, také není vhodné využívat nadlehčení. V těchto případech se velmi 

často objevuje psychická fixace dítěte na konkrétní pomůcku nebo na činnost 

s využíváním pomůcky. Pro odstranění strachu nebo pro úpravu úzkostných stavů 

využíváme vhodnější prostředky - motivační činnosti, hru, ale i jiné pomůcky nebo 

dopomoc učitele. (ČECHOVSKÁ, I., 2002) 

Podle Čechovské (2002) jsou pro výuku zcela nevhodné rukávky a nákrčníky. Lze 

je využít jako pomůcek pro některé situace (například hrového charakteru), ale ne pro 

nácvik plavecké lokomoce. 

2.4 Bezpečnost 

Chceme - li upozornit na možná úskalí a nebezpečí při plaveckých a vodních 

sportech, je třeba provést základní rozdělení podle místa jejich provozování: 

1. Bazény, přírodní koupaliště, za jejichž provoz zodpovídá provozovatel. 

V souladu s platnou legislativou a místními předpisy je provozovatel povinen 

zajistit dostatečný počet plavčíků s platnou kvalifikací, kteří jsou vybaveni 

pro mimořádné situace v prostorách zařízení a jsou povinni poskytnout všem 

návštěvníkům první pomoc. 

2. Vodní toky a plochy, které nejsou z hlediska bezpečnosti plavce zajištěny. 

V tomto případě je nutné mít na vědomí, že se jako uživatelé vodního 

prostředí můžeme dostat do život ohrožujících situací, ve kterých potřebujeme 

pomoc sami nebo ji od nás očekává dítě, kamarád či zcela cizí občan. 
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Pokud chceme snížit riziko, kterému se vystavujeme pobytem ve vodě a u vody, je třeba 

mít základní informace, které nám umožní získat tzv. vědomí nebezpečí. Jedná se o 

souhrn empiricky nasbíraných poznatku, které nás vedou к dodržování základních 

pravidel bezpečnosti ve zmíněném prostředí. (ČECHOVSKÁ, I., MILER, T., 2001) 

Zdroje možného nebezpečí Nejčastěji se vyskytující příčiny 
Lidský faktor Nerespektování provozního řádu a 

informačních tabulí zařízení, přecenění 

vlastních schopností, špatný zdravotní 

stav, malé děti bez dozoru 
Nebezpečné aktivity Honičky na suchu i ve vodě, plavaní a 

skoky do vody mimo vymezené prostory 

(poranění hlavy a páteře), zápasy ve vodě, 

plavání pod vodou a potápění bez kontroly 

kamaráda či rodičů 
Zařízení a jeho vybavení Přechod ze suché do mokré zóny 

(uklouznutí), nerespektování pokynu 

к používání vybavení, popř. vodních 

atrakcí, kryty odtoků a odvodňovací 

žlábky, plavecké dráhy, schůdky do 

bazénu, náhlé změny hloubky 
Neznalost prostředí Rybníky a vnitrozemské vodní plochy 

(vlny, změny teplot, rostliny), řeky (peřeje, 

přirozené a umělé překážky), moře (vlny, 

příboj, trhlinové proudy, poranění 

mořskými živočichy) 
(ČECHOVSKÁ, I., MILER, T., 2001) 

Při veškerých vodních aktivitách je nutné bezpečnost stavět na přední příčku. Často 
se stává, že děti v zápalu hry ztratí zábrany a neuvědomí si možná rizika. Je tedy stále 

°utné připomínat jim některá základní pravidla pro chování ve vodním prostředí jako 
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napríklad nepřeceňovat své síly, neskákat do neznáme vody, nevbíhat do vody rozehřátí 

nebo plavat jen tam, kde je to povolené. 

3 Pohybové dovednosti 

To, co způsobuje plaveckou nedostatečnost, nejsou ani tak špatně osvojené plavecké 

záběry, jako neschopnost zvládnout výdechy do vody během plavání a další dovednosti, 

kterým říkáme základní plavecké dovednosti. Kolik jich vlastně musíme zvládnout a 

v jaké kvalitě, to je složitější otázka, než se zpočátku zdá. Ani ve světě nepanuje 

jednotnost. Za nej důležitější se považuje pět skupin dovedností spojených: 

s výdechy do vody - plavecké dýchání 

se vznášením se ve vodě - plavecká poloha, splývání 

s pády a skoky do vody - skok 

s ponořením, potápěním - orientace ve vodě 

s rozvojem vnímání vodního prostředí a dílčích záběrových pohybů - plavecké 

záběry (ČECHOVSKÁ, I., MELER, T., 2001) 

Osvojení si těchto dovedností je důležitým předpokladem pro následný nácvik 

plaveckých pohybů jednotlivých plaveckých způsobů. Zanedbání základních 

plaveckých dovedností vede pouze ke schématickému osvojení si struktury plaveckých 

Pohybů а к nejisté lokomoci. Jedinec je pak pouhým poloplavcem. V přírodním 

prostředí může být plavec často jen do první vlny, která mu přelije obličej, nebo do 

okamžiku, kdy si uvědomí, že je pod ním velká hloubka. Cvičení by měla být provedena 

bez napětí, lehce, v pomalém sledu, relaxované, ale soustředěně, pečlivě a přesně. 

Pořadí plaveckých dovedností není nutné striktně dodržovat, jednotlivé dovednosti se 

překrývají, navazují na sebe, prolínají se a vzájemně se v různých úrovních podmiňují. 

Relaxované potopení obličeje do vody podmiňuje splývavou polohu, samostatný pád do 
vody předpokládá zvládnutí základní orientace pod hladinou. Důležitý je způsob 

nácviku a volba přiměřených metod, tak aby cvičení ve vodě bylo zajímavé, příjemné, 

efektivní a přinášelo brzké výsledky. (ČECHOVSKÁ, I., MILER, T., 2001) 
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3.1 Volba hry 

Pro děti předškolního věku volíme hravé jednoduché činnosti. Pro úspěšnou 

organizaci her ve vodě je důležité volit velmi jednoduché pohybové úkoly a pravidla. Je 

třeba si uvědomit, že dlouhé vysvětlování vede к rychlejšímu prochládání ve vodě. 

Prostředí bazénu, především špatná akustika a řada dalších rušivých podnětů, snižuje 

možnost koncentrace začátečníků na výklad. Je proto nutné se omezovat pouze na 

podstatné informace podané úspornou formou, stručně, ale přesně, doplňované 

účelnými gesty, na které pak mohou začátečníci reagovat i během činnosti, kdy je 

slyšitelnost ještě více omezena (šplácháním vody, zalitím uší vodou). Z těchto důvodů 

je také důležitá domluva na signálu, kterým jsou ukončovány rušné činnosti. S výhodou 

se dají uplatnit pohybové hry, které jsou všeobecně známé z prostředí sucha. Není 

chybou, když se volí hry, které jsou určeny dětem mladším, než se kterými se pracuje 

(vzhledem к náročnějšímu prostředí budou lépe zvládnutelné). (ČECHOVSKÁ, I., 

MILER, T., 2001) 

3.1.1 Hry pro seznámení s vodou 

Úkolem je odstranit nedůvěru neplavců ve vodní prostředí, seznámit je s vlastnostmi 

vody (teplota, odpor, vztlak), nepříjemné pocity potlačit a změnit v pozitivní vztah 

к vodě. Obsahem her převážně bývají - stoj, podřep, dřep, vzpory, pohyb chůzí, během, 

Poskoky. Vytvářejí základy pro schopnost využívat odpor vody к pohybu ve vertikální 

Poloze. (BĚLKOVÁ, T., 1994) 

3.1.2 Hry pro nácvik dýchání 

Jejich úkolem je vytvořit základy techniky plaveckého dýchání s důrazem na dlouhý 
a úplný výdech ústy i nosem do vody. Pohybovým obsahem her jsou různé dovednosti 

spojené s intenzivním výdechem do vody. Funkčním účinkem prohloubeného dýchání 

Je posilování dýchacích svalů a zdokonalení respiračních funkcí. Ve skladbě těchto her 

Pro předškolní děti dominují imitační cvičení. Schopnost zvýšené exspirace se často 

nacvičuje prostřednictvím foukání do plovoucích hraček či míčků, které děti tímto 

způsobem udržují v pohybu. (BĚLKOVÁ, T., 1994) 
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Hoch (1991) uvádí, že nácvik plaveckého dýchání je jedním z nej obtížnějších úkolů. 

Trvá velice dlouho, než se děti naučí spojit dýchání s pohybem. Předpokladem je 

dokonale umět vydechovat do vody. Zpočátku to bude dělat dětem potíže, protože při 

tom musí položit obličej na vodu a překonat tlak vody. 

3.1.3 Hry pro nácvik splývání 

Úkolem těchto her je zvládnout psychicky náročný prvek, a to odpoutat se od pevné 

podložky a postupně se položit na vodu do vodorovné polohy na prsou i zádech. Malé 

děti nacvičují tuto dovednost s dopomocí učitele. Větší děti provádějí samostatně 

průpravná cvičení od polohy skrčmo přes postupné narovnávání až к vrcholnému 

splývání. Jednotlivé polohy provádíme na místě a různě kombinujeme, při dynamickém 

provádění splývání, tj. v pohybu, střídáme polohu na prsou a naznak. Samostatné 

splývání provádíme nejdříve odrazem ode dna ke stěně bazénu, později odrazem od 

stěny. Odraz musí vždy směřovat ke směru pohybu, nikoliv vzhůru. Současně je třeba 

děti učit návratu do původní vertikální polohy - skrčit nohy pod břicho a trčit pod sebe 

na dno. (BĚLKOVÁ, T., 1994) 

Hochová, Cechovská (1989) uvádějí, že splývání bývá klíčovou dovedností. Pro 

radu neplavců je velice náročné odpoutat se od pevné opory (dna, stěny bazénu) a 

zaujmout vodorovnou polohu, projevy vztlaku jsou jim nepříjemné. Nácvik začíná 

zvládnutím statických splývavých poloh, vhodné je cvičit jak na zádech, tak na prsou. 

Dynamické splývání je třeba nejprve navodit, později se cvičí odraz. Konečnou 

dovedností je splývání po odrazu od stěny nebo vyplývání po střemhlavém skoku. 

3.1.4 Hry pro nácvik potápění 

Tyto hry prohlubují adaptaci na vodní prostředí, rozvíjí schopnost orientovat se pod 

vodou, vedou к odvaze a sebedůvěře. Funkčním efektem je především rozvoj 

schopnosti setrvat určitou dobu v bezdeší. Pohybovým obsahem jsou různé akrobatické 

Prvky a lovení předmětů. (BĚLKOVÁ, T., 1994) 

Potápění je třeba od počátku spojovat s orientací pod vodou. Předpokladem je 

klidné, soustředěné provádění a otevření očí pod hladinou. Nejprve se procvičuje 
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statické potápění (ze stoje do podřepu, dřepu, sedu), později se potopení spojuje 

s určitými úkony pod vodou (otočení, poskok). Další postup spočívá v lokomoci pod 

vodou a provádění jednoduchých akrobatických dovedností pod vodou (kotoul, stoj na 

rukou). (HOCHOVÁ, J., ČECHOVSKÁ, I., 1989) 

Hoch (1991) uvádí, že je dobré potápění nacvičovat na mělčině i na hloubce, 

zpočátku s držením. Jestliže se dítě při potopení drží, má pocit bezpečnosti, nepociťuje 

vztlak vody. Při potápění bez držení vzniká vlivem vztlaku labilnější poloha, a proto se 

celé cvičení od předešlého odlišuje. 

3.1.5 Hry pro nácvik skoků a pádů 

Skoky provádíme jen do náležité hloubky. Jestliže se dítě umí potápět, není se třeba 

jednoduchých skoků obávat. Děti seskakují nejdříve ze sedu na okraji bazénu 

s dopomocí učitele za obě ruce, dále jen za jednu. Postupně zvyšujeme základní postoj 

dětí - ze sedu, ze dřepu, z podřepu, ze stoje. Záhy je též možno nechat děti skákat 

samostatně bez dopomoci a nakonec i bez přítomnosti učitele ve vodě. (BĚLKOVÁ, T., 

1994) 

Skoky do vody patří mezi oblíbené činnosti dětí ve vodě. Toho je třeba při nácviku 

využít, neboť právě skoky do vody účinně pomáhají při seznamování s vodou a při 

získávání orientace pod hladinou. Dítě se celé potopí, reflexně zatají dech, chvíli 

zůstane pod hladinou a pak se snadno vynoří. To, co dítě nejvíc láká, jsou ony rozkošné 

chvíle mezi překonáním nejrůznějších obav a vyplutím na hladinu. Odvážné děti se 

stávají skokany ještě dříve, než se naučí plavat. (HOCH, M., 1991) 

Hochová, Čechovská (1989) uvádějí, že pod skupinu dovedností nazvanou pády a 

skoky do vody lze řadit od vstupu do vody, seskoky do mělčiny, jednoduché přímé pády 
a seskoky napřed eventuálně nazad, různě upravené seskoky herního charakteru. 

Konečnou dovedností může být střemhlavý skok s následným vyplýváním. 

3.1.6 Hry pro nácvik plaveckých záběrů 

Jde o základní provedení techniky pohybů horních a dolních končetin plaveckých 

způsobů prsa, kraul, znak. Úkolem těchto her je získání tzv. pocitu vody nebo 
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vyhmátnutí odporu vody, citlivého vnímání vlastního pohybu ve vodě a jeho regulování. 

Pozornost se soustředí především na dokonalé provedení pohybů distálními částmi 

končetin (chodidla, ruce). (HOCHOVÁ, J., ČECHOVSKÁ, I., 1989) 

Hoch (1991) uvádí, že jednou z cest nácviku je spontánní hrabání a kopání nohama. 

Později je nutné nahradit rychlé hrabání rukama volnějším pohybem uvolněně 

napjatých paží, nahradit kopy nohou od kolen střídavým pohybem vycházejícím z kyčlí. 

3.1 .7 Hry oddechové 

Tyto hry nejsou cíleně zaměřené na rozvoj plaveckých dovedností, děti však v nich 

spontánně vytvářejí situace, při kterých získaných dovedností využívají (potápí se, 

skákají, provádí plavecké záběry). 
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П. PRAKTICKÁ ČÁST 

4 Problém 

Úkolem plavecké výuky dětí předškolního věku je maximální adaptace na vodní 

prostředí. Výsledkem by mělo být získávání základních plaveckých dovedností 

prostřednictvím průpravných her a cvičení. Základní plavecké dovednosti se ve fázi 

nácviku a provedení vzájemně prolínají a doplňují, ale každá z nich vyžaduje využití 

speciálních průpravných her a cvičení včetně speciálních pomůcek s ohledem na 

hloubku vody. 

5 Úkoly, hypotézy, metody 

5.1 Úkoly 

Úkoly práce jsou zaměřené na: 

1. Analýzu odborných plaveckých publikací (literatura, video, DVD). 

2. Návštěvu plaveckých škol zaměřených na výuku dětí předškolního věku. 

3. Rozhovor s plaveckými odborníky, učiteli v plavecké škole a konzultace 

s učiteli v mateřské škole. 

4. Vlastní praxi (zkušenosti). 

5. Volbu metod výzkumu. 

6. Vytvoření zásobníku her. 

5.2 Hypotézy 

1. Se zvětšující se hloubkou vody jsou vytvářeny vyšší nároky na druhy a počet 

využívaných plaveckých pomůcek. 

2. Některé hry využívané na suchu (popřípadě v přírodě) lze přenést do vodního 

prostředí. 

3. Jako problematické se jeví hry s pády a skoky do vody. 

4. Existují hry a cvičení, která vedou к odstranění strachu a podporují výuku skoků 

a pádů do vody. 
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5. Vzhledem к adaptaci na vodní prostředí je vhodnější kolektivní metoda výuky 

dětí předškolního věku. 

6. Výuka dětí v „mělké vodě" je z hlediska adaptace beze strachu, vhodnější, 

radostnější, než výuka na hluboké vodě. 

7. Mezi bazénové pomůcky u dětí předškolního věku lze zařadit i běžně využívané 

hračky a předměty ze „suchého prostředí". 

8. Děti předškolního věku je vhodnější adaptovat na vodní prostředí především 

herními metodami. 

9. Plavání dětí předškolního věku účinně a pozitivně ovlivňuje mentální vývoj 

dítěte. 

5.3 Metody 

V mé bakalářské práci jsem к zjištění cílů využila rozhovor s učiteli v plaveckém 

bazénu, pozorování dětí při hodinách výcviku plavání a metodu analýzy použité 

literatury. Tím je myšlena veškerá literatura, ze které byly čerpány hry pro rozvoj 

Plaveckých dovedností. 

6 Vlastní průběh šetření 

6.1 Charakteristika prostředí 

Praxe probíhala v krytém plavecké komplexu stadionu Slavia Praha. Byl využit 

dětský bazén pro děti do 6 let s rozměry 10x8m a se svažujícím se dnem 80-90cm i 
velký plavecký bazén, který má 6 plaveckých drah a rozměry 12x25m. Dětský bazén se 

nachází v poschodí, vstup do něj je přes velký bazén, který je v přízemí. К dispozici 
byly 

veškeré rozmanité plavecké pomůcky i předměty ze „suchého prostředí". Velké i 
malé desky, nudle, kroužky, pásy, gumové hračky, misky, konvičky. 

6.2 Realizace průzkumu 

Náplní šetření bylo realizovat vytvořený zásobník her v praxi a ověřit tak jeho 

funkčnost. Hry byly realizovány již v rozběhnutém plaveckém výcviku dětí v rozmezí 4 
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- 6 let. Zásobník obsahuje hry dělené podle plaveckých dovedností, které jsou nutné pro 

další nácvik plavání. Hry pro nácvik dýchání, splývání, potápění, skoků a pádů a 

plaveckých záběrů. Neméně důležitou skupinou, který zásobník obsahuje, jsou také hry 

pro seznámení dětí s vodou a jejími vlastnostmi a samozřejmě hry oddechové, kde 

najdeme převážně hry pro zpestření výuky. 
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6.3 Zásobník her 

6.3.1 Hry pro seznámení s vodou 

HONIČKA 

Děti chodí a běhají ve vytyčeném pásmu bazénu. Dítě - baba se snaží některé z dětí 

dohonit. Na koho baba sáhne, ten je babou. Záchrana (domeček) není nikde, děti jsou 

stále v pohybu. Hru končí učitelka. 

Vyhrává dítě, které nedostalo ani jednou babu. 

Obměna hry: Později je možno hrát hru se záchranou (domečku) ve dřepu. Děti však 

nesmí ve dřepu setrvávat dlouho. 

Úkolem této hry je vypěstovat návyk na pohyb ve vodě, obratnost, pohotová reakce. 

HONIČKA S MÍČEM 

Děti běhají volně ve vodě ve vyhrazené ploše bazénu. Dítě - honič má v ruce míč, snaží 

se zasáhnout nejbližší dítě míčem. Kdo je zasažen, stává se honičem. 

Vyhrává dítě, které nebylo ani jednou zasaženo. 

Honič nesmí házet dětem míč do obličeje. 

Obměna hry: Honič se dětí míčem pouze dotýká, nehází jej. Pak je ovšem nutné zmenšit 

hrací plochu. 

Úkolem této hry je vypěstovat návyk na pohyb ve vodě, cvičení orientace, obratnosti. 

HRAJEME SI S VODOU 

Necháme děti, aby si vyzkoušely, jaká voda je. Hladíme ji, mazlíme se s ní, zlobíme se 

""" Plácáme, sekáme, bušíme do vody, povídáme vodě pohádku. 
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JÁ MÁM SÍLU 

Děti ve vodě střídavě oběma rukama současně předpažují, vzpažují, upažují a připažují. 

Mění ruce v pěst a ruce s roztaženými prsty. 

„Já mám sílu, ty máš sílu, 

máme sílu oba dva." 

KAČKA 

„Cákáme se jako kačka, je to pro nás celkem hračka." 

Děti jsou volně po prostoru bazénu a napodobují pohyb kačky. Ruce dají na ramena, ve 

dřepu se kolébají ze strany na stranu a odrazem ode dna vyskakují nad vodu. 

KDO DÁL DOHODÍ 

Děti, každé s míčem v ruce, stojí v řadě před delší stěnou bazénu, učitelka je na druhé 

straně. Na povel učitelky hodí děti míč do dálky před sebe, běží za ním se záběry paží, 

uchopí ho, znovu házejí. Hra končí, když jsou všechny děti se svým míčem v ruce na 

druhé straně bazénu. 

Vyhrává dítě, které první dosáhlo cíle. 

Úkolem této hry je seznamování s vodou, orientace ve vodě, manipulace s míčem a hod 

vrchním obloukem do dálky. 

KDO NEJVÝŠE STŘÍKNE 

Děti sedí na okraji bazénu těsně vedle sebe, opírají se za tělem o ruce. Na signál 

učitelky se snaží kopáním do vody střídavě levou a pravou co nejvíce, později i co 

nejvýše stříkat. Signálem učitelky hra končí, učitelka hodnotí. Děti se vyjadřují, ukazují, 

Jakým způsobem se jim podařilo nejvíc stříkat. 

Úkolem této hry je odstranění bázně ze stříkající vody, poznání a využití odporu vody. 
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KDO PRVNÍ PŘEBĚHNE BAZÉN 

Děti stojí v řadě u stěny bazénu v rozestupu asi lm. Na signál učitelky zahájí pohotový 

běh. Kdo je první u protější strany bazénu, vyhrává. 

Dítě se nesmí plést do dráhy ostatním, musí běžet přímo. 

Obměna hry: Běh s vysokým skrčováním přednožmo (běh koní), poskoky snožmo 

vpřed, skrčit upažmo (vrabci), leh vpředu, podpor na předloktích, posouvání rukou po 

dně bazénu vpřed, nohy volně natažené za tělem (ryby). 

Úkolem této hry je seznamování s vodou, orientace v prostoru. 

KOLO, KOLO MLÝNSKÝ 

Děti jdou nebo běží ve vázaném kruhu čelem po kruhu při říkadle: 

„Kolo, kolo mlýnský, za čtyři rýnský, 

Kolo se nám polámalo, udělalo bác!" 

Na „bác" přejdou děti do dřepu a napodobují pohybem další obsah říkadla. 

„Vezmeme si hoblík, pilku, 

zahrajem si ještě chvilku," 

děti napodobují řezání pilou. 

Na další slova „až to kolo spravíme, táááákhle se zatočíme!" se děti točí ve stoje se 

vzpažením zevnitř. 

Děti běhají nebo jdou v rytmu slov říkadla, které přednáší. Tím se určuje tempo chůze 

nebo běhu. Na slovo „bác" se děti ponoří až po krk do vody, případně ponoří celou 

hlavu. 

Úkolem této hry j e seznamování s vodou, pohybem ve vodě, postupným ponořováním. 

KYTIČKA 

»Najdeme si kytičku, polejem jí hlavičku. 

Podívej se - vždyť je suchá! 

Přidej ještě trošičku!" 

Děti chodí volně po prostoru bazénu. Každý má misku, do které nabírá vodu a vylévá jí 
na hlavu svého kamaráda. 

30 



Děti chodí volně po prostoru bazénu. Každý má misku, do které nabírá vodu a vylévá jí 

na hlavu svého kamaráda. 

MELU, MELU ZRNÍČKA 

Pohyby paží a rukou před tělem částečně nebo úplně ve vodě. 

„Melu, melu zrníčka, vůně stoupá z hrníčka, 

melu, melu zrnka, stoupá vůně z hrnka." 

MOŘSKÝ HAD 

Děti stojí v zástupu za sebou a volně se pohybují v prostoru se změnami směru, 

rychlosti a způsobu pohybu. Skupina se pohybuje za hlavičkou hada, drží se za pas. Had 

vytváří vlnovku - plazí se , stočí se do kroužku, rozvine se, rozpojí se v malé hady 

(dvojice, trojice) a zase se spojí. 

„Had leze z díry, vystrkuje kníry. 

Za ním leze hadice, má červený střevíce. 

Na hlavě má čepici, pod čepicí bukvici. 

Bába se ho lekla, na kolena klekla." 

NA KONÍČKY 

»Hopsasasa, hopsasa, 

koníček se natřásá, 

hop a hop a hop a hop, 

koník skáče přes příkop." 

Děti - koníčci běží libovolným směrem s vysokým skrčováním prednožmo v rytmu 

říkanky. 
P r o další pohyby dětí využívá slovní motivaci: 

Koník hrabe - stoj snožný zapažit - oblouky vysokým skrčováním přednožmo v rytmu 
říkanky. 

Koník pije - stoj snožný, zapažit - předklon, záklon, střídavě, opakovaně. 
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Koník poskakuje - stoj snožný, zapažít - poskoky střídavě na levé a pravé, případně 

s předkopáváním. 

Koník se splašil - běh s vysokým skrčováním přednožmo v zapažení s libovolným 

směrem, s vyhýbaním. 

Úkolem této hry je seznamování s vodou, pohybem ve vodě, běh s vyhýbáním, 

poskoky, pohyby nohou ve vodě. 

NA KROKY 

Děti předvádějí chůzi - pochodovou, vojenskou, taneční, potichu, po špičkách, dupeme, 

pozadu. Doprovázíme říkadly. 

„Choďme pěkně polehounku, jako myška potichounku, 

a pak zase zadupat, to má přece každý rád." 

«Tři veliké skoky, potom zase kroky. 

Na špičky, na špičky, vytáhnem se do výšky." 

Tancovala žížala na zahrádce polku, 

čmelákovi, že jí hrál, dala mísu vdolků. 

Tancovala žížala od večera k ránu, 

čmelákovi, že jí hrál, dala kus marcipánu." 

NA RYBÁŘE A RYBKY 

Dvě vybrané děti - rybáři a ostatní děti - rybky stojí na protilehlých stranách na 

Omezené ploše bazénu. Rybáři vytvoří síť spojením rukou v upažením. Zahajují lov 

Voláním: „Rybáři jedou!" Běží proti dětem - rybkám, které se během mají dostat na 

druhou stranu, vyhnout se síti. Chycené dítě se stává pomocníkem rybáře. Síť se 

Postupně rozšiřuje, rybky jsou pochytány, vyhrává poslední rybka, která nebyla 
u|ovena. 

%bářská síť se nesmí roztrhnout, děti - rybáři se musí stále držet za ruce. Jakmile by se 

tybářská síť při hře roztrhla a děti se pustily, hra se přeruší a rybáři musí klovu 
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NA VODNÍKA 

Děti stojí na okraji bazénu a prosí: 

„Vodníčku, vodníčku, smíme si prát šátky?" 

Dítě - vodník, které stojí uprostřed hrací plochy, dvakrát odpoví: „Nesmíte!" Když děti 

prosí potřetí, řekne: „Smíte, ale nesmíte plašit rybičky." 

Děti vstoupí nebo skočí do bazénu a napodobují, že perou. 

„Peru, peru šátky, na ty naše svátky, 

Peru, peru košile, na ty naše neděle." 

Vzápětí začnou „plašit rybičky" šploucháním, cákáním a voláním „kšá". Vodník se 

snaží některé dítě chytit. Děti utečou na okraj bazénu. Pro další hru určuje vodníka 

učitelka. 

Vodník smí chytit dítě, jen když právě „plaší rybičky". 

Úkolem této hry je vypěstovat návyk na pohyb ve vodě, orientace v prostoru, cvičení 

obratnosti a postřehu. 

PACI, PACI 

Tleskání do vody nebo pod vodou doprovázené básničkou. 

»Paci, paci, pacičky, to jsou naše ručičky, 
a tohle je mistička, kdo z ní pije? Kočička. 

Na slova a tohle je mistička, udělá dítě mističku z dlaní a nebere vodu, kterou vyleje 

kamarádovi na hlavu. 

ÜACI A RYBY 

Na zvolání učitelky „raci" lezou všechny děti vzad ve vzporu ležmo vzadu ve vymezené 

Pbše bazénu libovolným směrem, vzájemně se vyhýbají. Na zvolání „ryby" přejdou do 

'ehu na břiše s oporou o předloktí, nohy natažené a pohybují se vpřed střídavým 

Posouváním předloktí. Učitelka povely opakuje v různém sledu, děti správně reagují. 

^ závěru hry použije učitelka říkanku. 

"%by, ryby, ryby, rak, rak, rak, 

^děláme my to tak, tak ,tak. 
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Uděláme sobě na ně sáček, 

Uvidíme, chytí-li se ráček." 

Děti mohou představovat podle vlastního výběru rybu nebo raka. Učitelka chodí mezi 

rybami a ráčky, přednáší říkanku, naznačuje, že chce někoho chytit, děti pak lezou 

rychle od ní pryč. 

Děti mají rychle a správně reagovat na povel. 

Ke hře můžeme využít i jiné říkanky. 

Ryba 

„Byla ryba u potoka, měla v puse klíč, 

když tam přišla panímáma, byla ryba pryč." 

Rak 

„Leze ráček přes potůček, leze ráček přes potok, 

Pojď, má milá, chytnem ho do šátečku bílého, 

Pojď, má milá chytnem ho za ocásek." 

Ve hře místo „ryby" a „raci" přednášíme jednu nebo druhou říkanku, střídáme i úryvky, 

děti se učí rychle reagovat na obsah veršů. 

Úkolem této hry je poznávání účinků vody, reakce na povel ke změně pohybu a směru, 

Přidat lezení vzad a plížení vpřed. 

ŘEŽU, ŘEŽU POLENA 

Pohyby paží ve vodě ve velkém rozsahu, vpřed, vzad a do stran. 

"Režu, řežu polena, už mě bolí ramena, 

^ mě bolí celý kříž, řízy, řízy, řízy, říz." 

SÍLA VODY 

Manipulace s malou plaveckou deskou, kolečkem, piškotem nebo hračkou, snaha 

Otlačit pomůcku pod vodu, provádět s pomůckou pohyby pod vodou. 
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SÍLA VODY 

Manipulace s malou plaveckou deskou, kolečkem, piškotem nebo hračkou, snaha 

zatlačit pomůcku pod vodu, provádět s pomůckou pohyby pod vodou. 

ŠIJU BOTY 

Kroužení zápěstím a předloktím ve vodě. 

„Šiju boty do roboty, 

nemám chleba ani sýra, 

kočka mě to všechno snědla, kšáááá." 

VLAK 

Děti stojí v zástupu, jednu ruku na rameni, druhou naznačují pohyb kol, na znamení se 

rozjíždějí, zpomalují, troubí, vypouštějí páru, vjíždějí do tunelu - skrčit. 

„Jede vláček, jede krajem, my si na vlak také hrajem, 

jeden vagón, druhý, třetí, zapojme se všechny děti, 

Pára syčí, vláček houká, pan výpravčí z okna kouká. 

Chvíli stojí vláček v klidu, hned zas se dá do pohybu." 

VRABCI 

Děti - vrabci volně ve skupině poskakují snožmo se skrčením upažmo, prsty na ramena 
г místa, vpřed, vzad a stranou v rytmu říkanky. 

»Skákej, skákej vrabčíčku, 

Naskákej svou písničku. 

^noho vrabců na dvoře, 

Každý skáče jak může. 

Vrabci, vykoupej te se!" 

Na zvolání „vrabci, vykoupejte se" přejdou děti do sedu, pažemi jako křídly pohybují 
nahoru a dolů, voda kolem stříká. Hru končí učitelka, hodnotí, jak se kdo nebál vody. 
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Úkolem této hry je seznamování s vodou, odstranění bázně ze stříkající vody, orientace, 

odvaha. 

ZAHÁNĚNÁ MÍČŮ 

Dvojice dětí stojí ve vodě ve vzdálenosti asi tři metry od sebe, mají mezi sebou míč. 

Snaží se nabírat co největší množství vody rukama. Házet vodu před míč a zahnat jej do 

pole protivníka. 

Děti se nesmějí míče dotknout rukama. Vyhrává dítě, které zahnalo míč do pole 

protivníka. 
Obměna hry: Dvě řady dětí stojí naproti sobě. Na signál učitelky se děti snaží stříkáním 

navzájem se zahnat za předem označenou metu. 

Úkolem této hry je seznámení s účinkem stříkání vody před předmět. 

ZAHÁNĚNÁ STŘÍKÁNÍM 

Děti ve dvojicích si stříkají navzájem vodu do tváře. Stříkání se zahajuje na signál 

učitelky, která sleduje i dodržování pravidel. Děti, které si během hry utřou tvář nebo 
ustoupí, mají trestné body. 

Vyhrává ten s menším počtem trestných bodů. Je třeba vyznačit hrací plochu podle 

VeÜkosti bazénu. 

Úkolem této hry je seznámení s vodou. 

PRAVENÍ 

Ueti jsou rozmístěné po prostoru bazénu a na slova básničky vykonávají pohyb. 

"Máme malý rybníček a v něm bydlí vodníček. - děti vytvářejí paží kruhy ve vodě 
Js°u v něm taky rybičky, - paží znázorňují pohyb ryby 

Zdraví všechny dětičky." - mávají, poskakují a křičí ahoj 

^ozdrav mohou také zavolat do vody (zdraví vodu). 
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ŽÁBA 

„Dělá žába dlouhé kroky? Kdepak, samé skoky. 

Нору, hopy, hop, žába, ta je samý skok." 

Děti napodobují pohyb žáby. Skákají volně po prostoru bazénu, od jednoho kraje ke 

druhému, v kruhu, v zástupu,.... 

ŽABKY A ČÁPI 

Děti jsou rozděleny na dvě skupiny. Skupina žabek skáče volně na určené ploše na 

břehu bazénu žabími skoky v rytmu říkanky. Čápi jsou stranou v přiměřené vzdálenosti. 
v 

„Záby, žabky, žáby, žabky, - žabky skáčou, čápi jsou ukrytí 

čápi jdou, čápi jdou, - žabky skáčou, čápi přicházejí čapími kroky směrem к žabkám 

skočte zpátky, skočte zpátky, 

ať jste rychle pod vodou." - žabky běží ke břehu bazénu, skáčou do vody, čápi běží, 

chytají žabky, které neskočily do vody 

Učitelka hodnotí, vyhlašuje vítěze. Skupiny dětí si vymění úlohy a hra pokračuje. 

Vyhrávají děti, které nebyly chyceny. 

Úkolem této hry je seznamování s vodou, orientace, odvaha, správná a rychlá reakce na 

slovní podnět. 
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6.3.2 Hry pro nácvik dýchání 

BEZ RUKOU 

Děti se na mělčině postaví do stoje rozkročného, předkloní se a ruce spojí za tělem, aby 

si nemohly otírat rukama obličej. Pak opakovaně foukají při hladině do vody. 

FOUKÁNÍ DO PINPONGOVÝCH MÍČKŮ 

Děti stojí ve vodě v řadě před stěnou bazénu v přiměřeném rozestupu. Každé dítě má 

pingpongový míček. Na signál učitelek jdou vpřed, foukají každý do svého míčku, 

přímo před sebe. 

Vyhrává dítě, které dofoukalo nejdříve к určené metě, obvykle na protější stranu 

bazénu. Děti se nesmějí plést do dráhy kamaráda. Děti si nesmějí pomáhat rukama. 

Úkolem této hry je naučení pravidelného vydechování do vody, zlepšování kapacity 

Plic, poznávání účinků vody. 

FOUKEJ, FOUKEJ 

»Foukej, foukej větříčku, popožeň mou lodičku!" 

Děti sedí v dřepu, ruce mají predpažené, dlaně spojené. Uvnitř vytvořeného prostoru 
2 paží mají míček, do kterého foukají a pohybují se s ním po bazénu. Do míčku místo 

foukání mohou také strkat nosem. 

HROZÍCÍ VODNÍK 

Děti stojí ve vodě čelem do kruhu, uprostřed dítě - vodník. Vodník ve stoji rozkročném, 

Případně s opřením rukama o kolena se nadechne, ponoří, s vypouštěním bublinek při 

Pozvolném vydechování ve vodě zvedne paži a zahrozí prstem libovolným směrem. Na 

koho při zahrození z vody ukázal, ten se stává vodníkem. 
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Každý vodník se musí před ponořením vydatně nadechnout a pří ponoření zvolna 

vydechovat. Bublinky musí být ve vodě viditelné. Oči mají mít děti ve vodě otevřené. 

Po vynoření si nemají otírat obličej. 

Úkolem této hry je procvičení orientace ve vodě, cvičení odvahy a plaveckého dýchání, 

nacvičení ponoření do vody s otevřenýma očima, pozvolné vydechování do vody, po 

vynořování si neutírat oči. 

MALÁ A VELKÁ BUBLANINA 

Děti stojí u stěny bazénu asi v 0,5m vzdálenostech. Přidrží se oběma rukama žlábku a 

podřepem, dřepem, klekem nebo sedem do vody se ponoří tak, aby jim voda sahala po 

bradu. Jednotlivě procvičují dýchání do vody, střídají krátký nádech nosem i ústy nad 

hladinou a dlouhý pozvolný výdech nosem i ústy ve vodě. Učitelka postupně posílá 

jednotlivé děti do blízkého určeného místa, kde děti vytvoří vázaný kroužek. Ve „velké 

bublanině" děti společně rytmicky nadechují nad hladinou a vydechují ústy i nosem ve 

vodě. 

Tempo se může udávat říkankou. 

Úkolem této hry je dechové cvičení, posilování kapacity plic, nacvičování nadechování 

nosem i ústy, vydechování nosem i ústy ve vodě. 

°PAKOVANÉ VÝDECHY 

^Šti jsou ve stoji rozkročném, ruce mají opřené o kolena, střídají vdech a výdech. 

Mohou se také přesunout ke kraji bazénu, kde se drží žlábku. Napínáním paží se 

^ostávají pod vodu - výdech, skrčováním nad vodu - nádech. Dbáme na to, aby si děti 
neutíraly oči. Postupně zvyšujeme počet výdechů a dohlížíme na správný rytmus. 

^OVÍDÁNÍ DO VODY 

Ustáj sou u hladiny, dítě provádí hlasité výdechy do vody, povídání - breptání do vody. 
Tjv. 
^eitelka doprovází říkadlem. 

"dovídám, povídám pohádku, že pes přeskočil hromádku, 
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povídám, povídám druhou, že teče voda struhou, 

povídám, povídám třetí, že na peci spaly děti 

a když se vyspaly na plavání spěchaly." 

PUMPA 

Děti stojí v bazénu ve dvojicích naproti sobě, drží se za ruce, střídavě přecházejí do 

dřepu, ponořují se a vydechují ve vodě. 

Při dřepu musí být hlava celá pod vodou. 

Úkolem této hry je procvičení plaveckého dýchání, potápění. 

SIRÉNY 

Děti pod vodou vydechují a zároveň houkají. 

SOUTĚŽ LODÍ 

Děti si dají před sebe hračku (míček) a soutěží, kdo dříve dostane „lodičku" к určené 

metě foukáním. 

TORPÉDO 

Dítě plave s deskou a v libovolných intervalech při nepřerušených kopech nohou skloní 

hlavu a vydechne do vody. Později provádí výdechy bez přerušení v pravidelném 

rytmu. 

^ T Ř Í Č E K 

"Foukej, foukej větříčku, popožeň mou lodičku!" 
Tato hra se provádí na hluboké vodě. Děti mají připnutý pás a na pažích kroužky. 

Přeběhnou připravené spojené dvě velké desky a třetí připojenou deskou s otvorem 
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vskočí do vody. Po celou dobu si drží malý míček, který ve vodě pustí a začnou do něj 

foukat. Do pohybu se dostávají pomocí kraulových nohou. 

VLÁČEK 

„Jede vláček, jede krajem, my si na něj také hrajem. 

Pára syčí, vláček houká, zajedeme do tunelu, 

pan výpravčí na nás kouká." 

Děti vytvoří zástup (vláček s vagóny). Kličkují mezi připravenými tunely (z pěnových 

hadů a desek) a před sebou foukají nebo postrkují míček. Tunely mohou být vytvořeny 

také položením desky z jedné časti na břeh a z jedné části na vodu. Děti mohou vláček 

také vytvořit ve dvojicích. Jedno z dětí leží na desce nebo žábě (jedna z plaveckých 

Pomůcek), druhé ho drží za nohy a tlačí ho. 

VODA NA VAŘIČI 

»Vaří se voda na vařiči, to to bublá, to to syčí." 

Každé z dětí dostane misku, do které nabere vodu. P o té do misky fouká a vytváří tak 

bublající vodu. 

VŘÍDLO 

Děti stojí v těsném kruhu, drží se za ruce, aby si neutíraly oči a vydechuj í do vody. 

ZAFOUKÁME 

Děti Zkoušejí pomocí foukání do hladiny zahánět lehké předměty a plovoucí hračky. 

Může být doplněno říkankou. 

"Foukej, fouke j větříčku, shoď mi jednu hruštičku, 
shoď mi jednu nebo dvě, budou sladké obě dvě." 
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ZAHÁNĚNÁ 

Děti se snaží pomocí lehkých hraček, které plavou na hladině bazénu, zahnat ostatní děti 

ke kraji bazénu. Děti před hračkou uhýbají a hračka se jich nesmí dotknout. 
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6.3.3 Hry pro nácvik splývání 

BOJ O DESKU 

Děti jsou rozděleny do dvou družstev. Stojí v zástupech na protilehlých březích bazénu. 

Učitelka stojí ve vodě uprostřed stěny bazénu, před startem každé dvojice vezme jednu 
z připravených desek, hodí ji před sebe na střed bazénu a dá signál ke startu. První dítě 

z každého družstva skáče do vody, „plave" к desce. Vítězí, kdo získal desku. Učitelka 

Připraví další desku a dává signál další dvojici. 

Úkolem této hry je procvičování samostatného pohybu ve vodě, skoku do vody, odvahy, 

rychlosti. 

BOJ O MÍČ 

Učitelka stojí ve vodě a hodí míč směrem od skupiny dětí. Děti běží nebo splývají za 

^íČem. Kdo je u míče první, uchopí jej, sbalí se s ním do klubíčka a chvíli tak setrvá. 

Pak se postaví, hodí míč učitelce a hra pokračuje. 

Dítě se musí stočit do klubíčka a ponořit obličej do vody. V úloze střelce se mohou 

^isto učitelky vystřídat děti, nebo se střelce stává dítě, které získalo míč. Do hry je 

'nožné zapojit více míčů. 

Úkolem této hry je procvičení splývání, odvahy, manipulace s míčem, běhu ve vodě za 
miČem s kraulovými záběry, uchopování a házení míče, poznávání vztlaku vody. 

0OKONALÝ KROKODÝL 

Skupina dětí představuje krokodýli, kteří chodí po dně bazénu. 

"^a tisíce mil teče řeka Nil, 

«vté řece bydlí přece nilský krokodýl." 

^ítě se pohybuje vpřed ve vzporu ležmo, nohy vyplavou к hladině, splývají. Přidáme 

kopání nohama, kolena jsou napjata, pohyb vychází z kyčlí, špičky jsou vytočené 
d°vnitř, hlezenní klouby uvolněné, 

ten krokodýl, ten se nerad myl, 
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on si hlavně v nilském bahně lebelebedil." 

Paže při pohybu vpřed rytmicky vytahuje napodobením kraulového záběru paží 

s otáčením hlavy stranou při nádechu a potápěním hlavy s vydechováním do vody. 

Úkolem této hry je průprava na styl kraul, nadechování otáčením hlavy stranou. 

HRAJEME SI S DESKOU 

Každé dítě má desku a hraje si s ní. Zkouší s ní vztlak vody. Zatlačí desku do vody, 

zkouší desku do vody zašlapat, s mírným opřením o desku poskakovat. Uchopí ji ze 

stran, s deskou vzpaží, předpaží, položí se za ní na vodu, odrazem přejde do splývavé 

Polohy. V této poloze procvičujeme s dítětem pravidelné dýchání, rychle nadechnout 

ústy a střídavě vlevo vpravo zvolna vydechovat do vody. Desku využijeme při nácviku 

plaveckých pohybů nohou. 

Úkolem této hry je pěstování kladného poměru к pohybu ve vodě, využití desky pro 

Pfedplavecký výcvik, poznávání vztlaku vody. 

HVĚZDICE 

Děti leží na hladině na prsou a střídavě i na zádech, vzpaží zevnitř a roznoží. Nesmějí 
nadskakovat, ale na hladinu se pokládat. Nadechnou se a zatajují dech. Hlava je 
v Prodloužení trupu. 

^ E M Á M A ? 

Skupinka dětí se prochází na břehu bazénu. Děti se vždy předem domluví, které z nich 

bude v následující hříčce aktivní. To se ptá „přicházející" učitelky: 
0 í tě: „Jde máma?" 

Účitelka: „Jde." 

kite: Nese proutek?" 

ÚČitelka: „Nese." 
0 í te: Bude mě bít?" 

Učitelka: „Bude." 
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Dítě: „Co mám dělat?" 

Učitelka: „Do vody skočit." 

Dítě skočí do vody, po vynoření splývá nebo plave určenou dráhu (podle vyspělosti) 

к určené metě. Hra pokračuje. Ve vodě j e vždy jen jedno dítě. Děti se střídají v úloze 

»přicházejícího". 

Impulsem pro skok do vody je poslední věta říkanky: „Do vody skočit!" 

Úkolem této hry j e nacvičení pohotového samostatného skoku do vody na vnější 

Podnět, splývání nebo plavání. 

KDO N E J D Á L 

Děti jsou v řadě u stěny bazénu, bokem ke stěně, drží se jednou rukou žlábku nebo kraje 

bazénu, nohy skrčeny, chodidla opřena o stěnu. N a signál učitelky se nadechnou, 

Prudkým odrazem od stěny se současným vzpažením dovnitř se položí do splývavé 

Polohy na prsa, obličejem do vody. Během splývání pozvolna vydechují do vody. 

Vyhrává dítě, které dosplývalo nejdále aniž by zvedlo obličej z vody. 

Úkolem této hry j e podněcování odvahy, procvičování pozornosti. 

KROKODÝL Z A Č Á T E Č N Í K 

"Na tisíce mil, teče řeka Nil, 
a v té řece bydlí přece nilský krokodýl, 

^ t e n krokodýl, ten se nerad myl, 

° n si hlavně v nilském bahně 

kbelebedil. . . 

Děti jsou ve vzporu ležmo - chodí po rukou vpřed po dně bazénu, nohy mají natažené. 

Paže při chůzi vytahují z v o d y . N a slovo „lebelebedil" si lehnou vpředu na předloktí a 

Vdechuj í ústy do vody. 

^ T A D L O 

"^etí, letí letadlo, pozor aby nespadlo." 
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Děti leží ve vodě na zádech na pažích mají navléknuté nadlehčovací kroužky. Paže jsou 

upažené. Pomocí kopání nohou (kraulové a znakové pohyby nohou) se přemisťují 

z jedné strany bazénu na druhou. Pro obměnu si děti mohou lehnout na břicho a zařadit i 

splývání. Po zvládnutí pohybu odebíráme dětem nadlehčovací kroužky a necháváme je 

pohyb opakovat. 

MEDÚZA 

Děti se zvolna nadechnou, uvolněně se položí na hladinu na prsa a paže i nohy nechají 

volně viset dolů. Pozvolna vydechují. 

MEDÚZA A KÁMEN 

Děti se ve dvojici střídají v úloze medúzy a kamene. Dítě - medúza se uvolněně, bez 
nadskakování položí na prsa na hladinu, paže, hlava i nohy visí ve vodě volně dolů, tělo 

klesá do vody. Po pozvolném výdechu se dítě postaví, zpevní tělo, uvědomuje si rozdíl 
v napětí a uvolnění těla. Zatímco medúzy plavou, děti - kameny ve zpevnění celého těla 
tTl°hou medúzy pozorovat. Úkoly se vystřídají. 

Každý prvek nacvičujeme zvlášť. Dítě si má osvojit napětí a uvolnění těla. 

úkolem této hry je uvědomování si rozdílu napětí a uvolnění těla, střídání poloh. 

MLÝNEK 

b v 
e t l utvoří kruh o sudém počtu, rozpočítáme je na prvé a druhé a uchopí se vzájemně 

Pevně za ruce. Na povel se prví nebo druzí položí naznak, nohy směřují do středu 

k^hu. Zbývající děti jdou jedním směrem a kruh točí. 

0 NEJ LEPŠÍ HŘÍBEK 

t)V 
e t l ve dvojicích, ve dvou skupinkách si vzájemně předvádějí zvládnutí „hříbečku". 
t e se nadechne, přejde do dřepu, skloní hlavu, rukama obejme kolena a nechá se 
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vztlakem vody při zadržení dechu vynést к hladině. Učitelka může hříbeček přetočit, 

pohoupat. 

Úkolem této hry je poznávání vztlaku vody, předvádění dovednosti ve splývání ve vodě. 

PARNÍK 

Na parník si zahrajeme v poloze znak. Dítě se položí na hladinu v připažení. Nemusí 

myslet na dýchání, dívá se vzhůru, udržuje tělo ve vodorovné poloze s mírnými pohyby 

Paží a nohou. 

Úkolem této hry je prověření účinků vztlaku vody, průprava ke stylu znak. 

PLAVENÍ DŘEVA (KLÁD) 

Děti stojí v mírném stoji rozkročném, v přiměřeném rozestupu ve dvou řadách naproti 
s°bě tak, že proti každé mezeře v jedné řadě stojí dítě protější řady. Děti se postupně 

^střídají ve splývání na prsou „uličkou". Děti v řadách dopomáhají kamarádovi 
taháním za paže, posunováním prosplývat se uličkou. Stojící děti mají za úkol udržet 
r°vnou uličku. 

Úkolem této hry je procvičení splývání, odvahy, souhry ve skupině. 

*SÍ BOUDA 

^ěti utvoří dva kruhy čelem dovnitř, vnější kruh má více členů. Děti vnitřního kruhu se 

Postaví do stoje rozkročného a tak vytvoří „boudu". Vnější obcházejí vnitřní kruh a na 

kamení se každý „pes" potopí do jedné boudy. Komu se to podaří, vymění si úlohu 
s boudou. Každou boudou smí proplout jen jeden pes. Po proplutí psem se bouda 
u*avře. Kruhy se mohou pohybovat v proti směru. Mohou se také měnit způsoby 

Pohybu. 
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RUKA PLÁCÁ 

Děti říkají básničku a plácají při tom rukou do vody. Po odříkání básničky se nadechnou 

a položí se na vodu. 

»Ruka plácá o vodu, máme tady pohodu, 

kdo na vodu natáhne se, radost najde, nebojte se." 

RYBIČKY 

Trojice dětí se drží za ruce a tvoří trojúhelník. Jedno z nich se dorazí ode dna, položí se 
naznak a snaží se přehoupnout přes spojené ruce zbývajících dvou dětí nohama napřed. 

Stojící dětí pomáhají tažením za ruce. 

SPLÝVÁNÍ ULIČKOU 

Děti vytvoří uličku (ve dvojicích stojí proti sobě), jedno z dětí zaujme splývavou polohu 
a ostatní ho posunují celou uličkou. Na konci se postaví a splývá zase ten na začátku. 

TAHÁNÍ PANÁČKA 

Děti stojí ve dvojicích ve vyhrazené ploše bazénu. Dítě - panáček zády к druhému dítěti 
VzPaží, položí se naznak na hladinu mírným odrazem od dna, pánev a břicho tlačí 
nahoru к hladině, hlavu mírně zakloní. Druhé dítě ho uchopí za napjaté paže, couvá, 
tahá „dřevěného panáčka". 

Úkolem této hry je souhra ve dvojicích, dopomoc kamarádovi. 

VÁLENÍ SUDŮ 

b v • 
e t l jsou u stěny bazénu v přiměřených vzdálenostech ve splývavé poloze. Drží se 

naPjatými pažemi žlábku nebo okraje a ručkováním střídají polohu znak, prsa. 

Pravidelně vydechují do vody ústy. Nohy musí být v pohybu (hmitání), jinak padají ke 

Pohyb vychází z kyčlí při současném pohybu napjaté paže. 
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Obměna hry: Děti jsou rozděleny na dvě skupiny o stejném počtu, každá obsadí určený 

díl stěny bazénu, uprostřed je učitelka. Na její signál se převaluje první dítě z každé 

skupiny směrem к učitelce. Dítě, které je u učitelky dříve, získává bod pro své družstvo. 

Na další signál startuje druhá dvojice. Zpočátku děti ručkují pouze v poloze na prsou. 

Úkolem této hry je prověření vztlaku vody, procvičení převalování se ve vzpažení 

ručkováním po stěně bazénu. 
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6.3.4 Hry pro nácvik potápění 

BAREVNÉ DOMEČKY 

Děti se pohybují volně po prostoru bazénu. Střídají různé obměny chůze. Domečky 

tvoří barevné nafukovací kruhy (obruče). Na povel se všechny děti musí schovat do 

domečku tím, že ho podplavou. 

BLUDIŠTĚ 

Jedno z dětí se snaží podplout pod rozkročenýma nohama co největšího počtu žáků, 

kteří jsou libovolně rozmístěny po bazéně. S posledním, kterého podpluje si vymění 

místo i roli. 

CINGY LINGY RÁJE 

Děti začínají hru chůzí ve vázaném kruhu. Do rytmu přednášejí básničku. 

»Cingy língy ráje kolo se nám láme. 

Kolo se nám polámalo a do vody popadalo, 

udělalo - žbluňk." 

slova „kolo se nám polámalo a do vody popadalo" se děti pustí, každé se zatočí a na 

slovo „žbluňk" padne do vody, do dřepu, sedu nebo lehu, podle odvahy jednotlivých 

^tí . Každé dítě má předvést, jak si představuje pád kola do vody. Učitelka hodnotí, kdo 
a jak se potopil, děti potom pád do vody předvádějí individuálně. 

^ zařazujeme až po osvojení návyku plaveckého dýchání, nadechnutí ústy nad vodou 
a Vdechování ústy a nosem ve vodě. Nezaklánět hlavu při pádu do vody a nezadržovat 

dech před ponořením. 

^ o l e m hry je seznamování se se vztlakem vody, procvičení plaveckého dýchání, 
0rientace, chůze, běh, potopení pádem do vody. 

50 



CO VIDÍŠ NA DNĚ 

Dítě stojí a opře se rukama o dno, potopí hlavu a po vynoření říká, co všechno vidělo. 

Na dno bazénu rozprostřeme různé předměty a hračky, které klesnou ke dnu. 

JÍZDA LANOVKOU 

Děti ručkují po hadici, která rozděluje bazén. Na povel zastávka se musí potopit a 

Podplavat hadici z jedné strany na druhou. Je důležité dávat pozor, abychom nepřetížili 

hadici. Učitel může být ve vodě a dětem pomáhat. 

JÍZDA TUNELEM 

Děti udělají řadu, stojí ve stoji rozkročném. První z dětí se potopí a podplouvá řadu dětí. 

domáhá si při tom přitahováním za nohy kamarádů. Důležité je dbát na to, aby délka 
tunelu nebyla příliš dlouhá. 

KDO PROJDE OBRUČÍ 

Ve vodě je závažím připevněna obruč ve svislé poloze na dně bazénu asi 3m před 

ústupem dětí. Děti jdou postupně vpřed záběry paží, ponoří se, v podřepu s otevřenýma 

°čima projdou obručí a zařadí se nakonec. Několikrát se vystřídají. 

Později procházejí děti branami z několika obručí. Po zvládnutí splývání obručemi 

Proplouvají. 

úkolem této hry je cvičení plaveckého dýchání, orientace, odvahy, procházení chůzí v 

Podřepu s otevřenýma očima obručí ve vodě. 

^ O SI LEHNE 

^ t ě se snaží z kleku na dně přejít do lehu. Jde spíše o pokus než o skutečné provedení. 
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KOSENÍ OBILÍ 

Děti stojí mírně rozkročeny ve vázaném kroužku. Učitelka uprostřed, zvolna se otáčí 

v předpažení s napjatou paží kolem své osy. Děti se pohotově před přiblížením její paže 

podřepem ponořují a hned zase vynořují. 

Kdo se včas neponoří je zkosen. V úloze žence se mohou vystřídat i děti. 

Úkolem této hry je samostatné potopení na vnější podnět, smysl pro kolektivní hru, 

odvahu, pohotové ponořování, procvičení rytmizace dýchání ve vodě. 

LEZEM, LEZEM PO ŽEBŘÍKU 

'Xezem, lezem po žebříku, vylovíme velkou štiku. 

Otevřeme očička, vylovíme kolečka." 

Hra do hluboké vody. Děti se po dvojicích drží za schůdky. Pod schůdkami jsou 
vhozené různé předměty. Děti ručkují po schůdkách až na dno bazénu a vyloví určený 

Předmět. Předměty určujeme proto, aby děti nechaly otevřené oči. 

UŠKA A ZAJÍC 

^ěti utvoří dvojice, drží se za ruce proti sobě a vytvářejí tak „doupata". V každém 
d°upěti sedí ve dřepu dítě představující zajíce. Další dvě z dětí představují zajíce a 

l'Šku. Liška honí zajíce, který se může zachránit vběhnutím do doupěte, tak že podplave 
sPojené ruce kamarádů. Dítě, které dosud představovalo zajíce v doupěti, musí 

Vběhnout a stává se honěným. Pokud liška zajíce chytí, role se vyměňují. 

lOVCl PŘEDMĚTŮ 

Učitelka hodí do vody dětské hokejové puky nebo vhodné hračky, které klesnou na dno 

^azénu. Děti se postupně, zpočátku ty odvážnější, nadechnou, ponoří a snaží se puk či 

^ačku na dně bazénu uchopit a přinést učitelce. Učitelka hodnotí, radí jednotlivcům. 

P°zději lze uspořádat soutěž. 
Vítězí dítě, které vyloví nejrychleji nebo nejvíce předmětů. 
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Úkolem této hry je procvičení orientace, odvahy, návyku plaveckého dýchání a 

otevřených očí pod hladinou, potápění, sbírání předmětů ze dna bazénu. 

NA BABU S POTÁPĚNÍM 

Dítě - baba i ostatní děti se pohybují „šlapáním vody" a záběry paží ve vytyčeném 

pásmu bazénu. Do „hrady" přecházejí dřepem nebo sedem do vody. Zjistí-li dítě - baba 

správné ponoření, musí běžet za dalším dítětem, které se včas neschovalo pod vodou. 

Každé dítě se musí pohybovat způsobem „šlapání vody". Hrada (záchrana) je 

v ponoření celé hlavy pod hladinu. Zpočátku je hrada v rychlém podřepu s ponořením 

Po ústa. Děti v podřepu nesmějí zůstávat, musí z hrady, jinak se stává babou. Hru chůzí 

»šlapáním vody" (to je vysokým zvedáním kolen a zašlápnutím vrchní vody na dno) i 

Potopení s otevřenýma očima a výdechem ve vodě zařazujeme až po bezpečném 

osvojení prvků. 

Úkolem této hry je cvičení odvahy, orientace, plaveckého dýchání, chůze a běhu se 

»šlapáním vody" se záběry paží, nadechnutí, potopení s otevřenýma očima a výdechem 

ve vodě. 

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA 

2 velkých desek sestavíme domeček (bez dna), ve kterém bude jedno z dětí 

představovat ježibabu. Ostatní děti budou představovat Jeníčka a Mařenku, kteří loupají 
2 chaloupky domeček (pleskají otevřenými dlaněmi na stěny). V nečekanou chvíli 

Ježibaba podplave chaloupku a snaží se někoho chytit. Ten, kdo je chycený se stává 

Ježibabou. 

POČÍTÁNÍ 

Účitelka ukazuje pod vodou prsty. Děti se potápí a počítají, kolik jich je. Můžeme cvičit 
Ve dvojicích. 
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PODPLOUVÁNÍ VE DVOJICI 

Dvojice dětí stojí ve stoji rozkročném proti sobě. Po domluvě se jedno z dětí potopí a 

podpluje pod nohama svého kamaráda. Je možné děti rozdělit podle věcí, zvířat 

(jablíčko a hruška, kočka a pejsek). Učitelka říká, kdo podplouvá. 

POTÁPĚJÍCÍ SE KRUH 

Děti vytvoří uchopením za ruce kruh. Učitel stojí ve středu a na tenkém provázku má 

přivázaný lehký míč. Ten roztočí těsně nad vodou a děti se mu snaží krátkým 

Potopením vyhnout. Dotek míče, provázku nebo zamotání se do něj je chyba. Děti se 

mohou prostřídat ve středu kruhu. 

POZOR, ŽRALOCI 

Jedno z dětí představuje žraloka, ostatní děti jsou volně po prostoru. Žraloci útočí tak, 
v 

2 e svou kořist podplavou. Dítě představující žraloka se snaží podplavat některé z dětí. 

Kdo je podplaván stává se žralokem a útočí na ostatní. 

SLALOM 

Děti utvoří zástup s mezerami přibližně na předpažení. První z dětí se potopí a 

°beplouvá ostatní. 

SPADLA LŽIČKA 

Děti ve trojicích poskakují ve vázaném kroužku v rytmu říkanky. 

"Spadla lžička do kafíčka, udělala žbluňk, 
Seděly tam dvě panenky, mezi nima kluk." 

^a slova „žbluňk" a „kluk" v závěru první i druhé sloky se kroužek otevře a dvě děti 

Pocházejí do dřepu ve vodě s otevřenýma očima. Prostřední dítě kontroluje ponoření 
ka 

arnarádů. Učitelka je s dětmi ve vodě, využívá pochvaly, pomáhá méně odvážným 

ětem, kontroluje splnění úkolu a bezpečnost. 
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Obměna hry: Zprvu se ponořuje jen jedno dítě, později se ponořují všechny tři děti 

naráz. Kruh se neotvírá, děti se drží při potápění za ruce, nemohou si otírat oči. 

Úkolem hry je seznamování se se vztlakem vody, cvičení odvahy, souhra ve hře, 

procvičení plaveckého dýchání a návyku otevřených očí ve vodě, orientace, rytmické 

poskoky, dřep s ponořením se a s potopením obličeje až celé hlavy s vydechováním 

nosem i ústy ve vodě. 

TUČŇÁCI 

»Tučňáci jsou kluci čilí, potopí se každou chvíli. 

2 moře každou chviličku, vyloví si rybičku." 
Děti stojí na okraji bazénu. Po odříkání básničky skočí do vody a snaží se dostat na 

druhou stranu. Po cestě překonávají různé překážky (podplouvání, kličkování,...). Na 

druhé straně bazénu vyloví „rybičku" (puk) a vrací se zpět, kde odloží puk do 

Připravené nádoby. Puky mohou být rozhozené po celé ploše bazénu. V tomto případě 

děti překážky nepřekonávají. Snaží se vylovit co nejvíce „rybiček" a odnést je zpět na 

břeh. Každé z dětí má destičku, na kterou „rybičky" pokládají. Po vylovení posledního 

Puku si každý spočítá kolik jich má. 

^ÁBY A ČÁPI 

»Pozor žáby! Čápi jdou. Schováme se pod vodou. 

Děti skáčí ze břehu do vody jako žáby. Na slova schováme se pod vodou se ponoří pod 
v°du. Mohou také skákat volně po prostoru bazénu (jako žáby) a opět se ponořit pod 

vodu. Může se využít i v hlubokém bazénu, kdy se děti drží za okraj (kolem pasu mají 

Plavecký pás) a na znamení se potápí. 
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ŽEBŘÍK A PUMPA 

Děti stojí v bazénu ve dvou řadách naproti sobě v mírném stoji rozkročném 

v přiměřeném rozestupu. Predpažením si podají ruce s dětmi protější řady, čímž vytvoří 

„žebřík". Postupně se vystřídají v podlézání jednotlivých příček žebříku. Před každou 

příčkou se ponoří. 

Při podlézání příček musí být hlava ponořena. Žebřík musí být rovný, stejnoměrný. 

Úkolem této hry je procvičení plaveckého dýchání, potápění a orientace pod hladinou 
vody, podlézání ve vodě. 
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6.3.5 Hry pro nácvik skoků a pádů 

DOMINO 

Děti stojí na okraji zády к bazénu jeden vedle druhého a drží se za ruce. Učitel strčí do 

prvního dítěte, to padá do vody a postupně sebou strhává i ostatní děti. Tyto pády se 

mohou provádět také ze dřepu, sedu. 

KDO NEJDÁL 

Děti skáčou z okraje bazénu. Mohutným odrazem se snaží doskočit co nejdále. 

KOTOUL 

Kotoul do vody provádíme z plavecké žíněnky. Dítě je připraveno ve sbalené poloze, 

hlava předkloněná, ruce složené přes kolena a bérce. Dítě se překulí do vody, dopadá na 
2áda, pod vodou se dotočí. Dopomoc podle potřeby při zahájení nebo při dotočení a 

orientaci ve vodě. 

KROK DO NEZNÁMA 

Dítě imituje na okraji bazénu chůzi a na pokyn učitele vykročí vpřed, došlápne do 
v°lného prostoru a padá do vody. Paže jsou podél těla nebo ve vzpažení. 

KUFR 

Děti skáčou z okraje bazénu. Po odrazu skrčí nohy, chytne se za bérce a skloní hlavu. 

Teprve po dopadu do vody se napřímý. 

^ C H T A N I 

»Lachtani jsou kluci hraví, skákat do vody je baví." 
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U kraje bazénu jsou spojené velké desky s výřezem uprostřed. Děti stojí na okraji 

bazénu a skákají do otvoru v deskách. Místo desek můžeme použít také obruče. Děti 

podplují okraje předmětů a vrátí se zpět na břeh. 

MYŠKA 

»Vlezla myška do vodičky, nechce chytit od kočičky. 

Myško malá maličká, uteč, než tě chytne kočička." 

Děti se do vody sklouznou po klouzačce nebo skočí. Po dopadu do vody se snaží co 

nejrychleji dostat na velké desky spojené v dlouhý most, po kterých přelezou po 

kolenou. 

PÁD NAZAD - KLÍN 

Dítě stojí zády к vodě, předkloní se, chytne se za kotníky, předkloní hlavu a přenese 
váhu vzad. Dopadá do vody nejdříve zadečkem - jako klín. 

SKOK POZPÁTKU 

Dítě stojí na samém okraji bazénu zády к vodě, učitel s rukou připravenou na hrudníku 

dítěte dává jištění. Skok se provádí výkrokem vzad, dopad po nohách. 

SKOK S DESKOU 

Každé z dětí drží malou desku z bočních stran. Seskakují u okraje bazénů ve vzpažení. 

Dbáme na to, aby byl skok proveden co nejvíce do dálky. Po dopadu do vody se dítě 
nechá deskou vezt. 

SKOK S ÚKOLEM 

Skok napřed, dopad po nohách, proveden již podle možností odraz a v letové fázi plnění 
Jednoduchého pohybového úkolu: zatleskat, chytit si uši, dát ruce v bok, roznožit -
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snožit, upažit - připažit. Dopad by měl být zvládnutý: nohy snožené, paže v připaženi 

nebo ve vzpažení. 

SKOK Z MOSTU 

Ve vodě jsou spojené dvě až tři velké desky. Na jedné straně dítě vyleze na desky, 

Přejde po mostě a na konci seskočí. Seskoky se mohou měnit - po nohách, po hlavě, 

s otočkou, s úkolem. 

TUČŇÁCI 

»Tučňáci jsou kluci čilí, potopí se každou chvíli. 

2 moře každou chviličku, vyloví si rybičku." 

Hra je vhodná pro hlubokou vodu. Děti mají připnutý pás a klečí na okraji bazénu. Při 

krajích ve vodě jsou rozprostřené obruče navzájem spojené. Děti drží malou rybku (je 

^ožné jiný předmět). Vzpaží, předkloní se a překulí se do vody skrz obruč. 

ŽÁBY 

»Dělá žába dlouhé kroky? Kdepak, samé skoky. 

Нору, hopy, hop, žába, taje samý skok." 

Deti skáčí jako žáby po okraji bazénu. Po odříkání básničky skočí do vody. Tuto hru je 
,ePší provádět na hlubokém bazéně. Děti mají připnutý pás a na pažích kroužky. 
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6.3.6 Hry pro nácvik plaveckých záběrů 

BĚHÁM, BĚHÁŠ, BĚHÁME 

1. fáze - děti běhají ve vodě, která jim dosahuje po pás, paže spontánně zvedají nad 

hladinu, protože mají přirozeně pocit, že jim paže brání v pohybu vpřed 

2. fáze - děti běhají a v průběhu této činnosti začínají ve vodě zapojovat paže, které 

bez jakékoli rady zcela přirozeně přenášejí vzduchem a záběr provádějí pod 

vodou 

3. fáze - děti mají tendence zvedat jednu či druhou nohu, občas poskakují po jedné 

noze a při tom druhá noha provádí jakési prvotní kopy, které mají pomoci 

к rychlejšímu pohybu vpřed, paže provádějí i nadále hrabavé pohyby podobné 

budoucím kraulovým záběrům 

4. fáze - děti čím dál více zaujímají vodorovnou polohu a snaží se kopat oběma 

nohama, paže více a více připomínají kraulové záběry 

CUKR, KÁVA 

Jedno z dětí - vyvolávač stojí u kraje bazénu, ostatní jsou na straně opačné. Vyvolávač 
se otočí к ostatním zády a nahlas říká říkadlo: 

Xulcr, káva, limonáda, čaj, rum, bum." 

Ostatní děti mezitím vybíhají a snaží se к němu co nejvíce přiblížit pomocí plaveckých 

^běrů. Po odříkání říkadla se vyvolávač obrací a koho uvidí v pohybu, toho vrací na 

start. Vyvolávač se otáčí zády a hra pokračuje. Ten, kdo se jako první dotkne 

Vvolávače si s ním vymění pozici a hra se opakuje. 

FAJFKY 

Děti se snaží kontrastně ohýbat chodidla: propnuté špičky a ohnuté špičky - „fajfky". 
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HUSÍ ZÁVOD 

Děti - husy stojí v řadě u stěny bazénu, v rozestupu asi na 1 metr. Na signál učitelky 

jdou к protější straně bazénu se silnými záběry paží. Vyhrává dítě, které první dosáhlo 

cíle. 

Děti jdou zpříma, tím důraznější musí být záběry paží. Průprava pro kraulový pohyb 

paží. 

Obměna hry: Místo chůze se děti mohou pohybovat vpřed skoky jednonož, odrazem od 

dna - husa létá. 

Úkolem této hry je nacvičení chůze vpřed se silnými záběry paží ve vodě, využití 

odporu vody, pohyb ve vodě 

LETÍ, LETÍ LETADLO 

»Letí, letí letadlo, pozor aby nespadlo." 

Děti se položí na vodu ve splývavé poloze, paže upaží a provádějí kraulové pohyby 

nohama. Je možné provádět i v poloze na zádech. Dětem navlékneme na paže kroužky 

nebo se mohou položit na nudli. 

MALOVÁNÍ 

Děti jsou volně pro prostoru bazénu a malují do vody kroužky, vlnky, srdíčka. Na 

Pokyn mění směr a rychlost. Dbáme na správné nastavení záběrových ploch. Střídáme 

^ce i nohy. 

TAHAČE 

Několik honičů táhne kamaráda („náklad" se drží za ramena, boky, splývá na břiše), 

^kmile někoho uloví, předá mu náklad. Tažený má napjaté ruce a může pomáhat 
n°hama (kraulové kopy). Měníme úlohy - náklad se stane honičem, honič nákladem. 
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NA TŘETÍHO 

Děti utvoří dvojicemi za sebe postavenými kruh, čelem dovnitř. Dvě děti stojí vně 

kruhu. Jeden z nich je honič, druhý je honěný. Honič honí honěného po obvodu kruhu. 

Honěný se může zachránit, stoupne-li si před dvojici. Třetí ve dvojici musí vyběhnout a 

honička pokračuje. U této hry lze určit způsob pohybu, vhodné je využití plaveckých 

záběrů. 

NÁKLAD 

„Veze parník, veze náklad, voda za ním musí cákat." 

Děti leží na destičce nebo žábě (plavecká pomůcka) a převážejí náklad (puk, drobné 

Předměty) z jedné strany bazénu na druhou. Do pohybu se dostávají pomocí kopáním 

nohou (kraulové a znakové záběry nohou). 

FARNÍK 

»Veze parník, veze náklad, voda za ním musí cákat." 

Děti sedí na okraji bazénu a kopají nohama ve vodě tak, aby voda co nejvíce cákala. 

Polohy dětí se mohou měnit (leh na břichu na okraji bazénu, leh na břichu v mělkém 

brouzdališti). Může se využít i v hlubokém bazénu, kdy se děti drží za okraj (kolem 

Pasu mají plavecký pás) a zároveň s kopáním se přitahují a odtahují od břehu. 

PŘETLAČOVÁNÍ 

Dvě děti leží proti sobě ve vodě. Mezi sebou drží destičku a snaží se pomocí kraulových 

k°pů nohou přetlačit jeden druhého. Kdo se dotkne nohama dna nebo pustí destičku 

Prohrál. 

O Č I Č K Y - PLOUTVIČKY 

"Jako ryba ploutvičky, roztočíme ručičky" 
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Hra vhodná do hluboké vody. Děti sedí na okraji bazénu, jednu ruku vzpaží, druhou 

nechají připaženou a krouží oběma pažema najednou. Po chvíli se převrhnou do vody a 

dále se snaží kroužit. 

SRDÍČKA 

„Malujeme srdíčka, červená jak jablíčka. 

Malujeme srdíčka, plaveme jak rybička." 

Děti sedí na pěnovém hadovi a pažemi vytvářejí ve vodě srdíčka (prsový pohyb paží). 

START К MÍČI 

Jedno družstvo stojí v řadě u okraje bazénu, druhé družstvo v němž má každé dítě míč 

Je uprostřed bazénu. Po signálu pustí děti ve středu bazénu míč (jen pustit -

neodhazovat) a snaží se dostat na protější břeh. Děti z okraje bazénu se snaží dostat co 

nejrychleji к míči a zasáhnout prchající protivníky. Používat měkké míče. 

VESLUJEME NA LODI 

Děti sedí na desce nebo kruhu. Pomocí záběrů paží se snaží pohybovat po prostoru 

bazénu. Paže slouží jako vesla. 

ŽABKA UČITELKA 

»Každá žabka ukazuje, j ak se po vodičce pluje. 

Kope pěkně nožkama, mrká přitom očkama." 

^ěti leží na destičce (může být také pěnová žába) a proplouvají tunely (vytvoříme 

Pomocí desek a hadů). Do pohybu se dostávají pomocí kopání nohou (kraulové a 

l akové záběry nohou). 
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6.3.7 Hry oddechové 

BÍLÝ ŽRALOK 

Jedno z dětí sevře destičku mezi stehny (ploutev žraloka) a je honič (žralok). Kdo je 

chycen, přebírá ploutev a loví. Předávka platí pouze se správně umístěnou ploutví. 

CESTOVNÍ ŠTAFETA O ZEĎ 

Družstva stojí v zástupu před zdí. První hází nebo kutálí míč proti zdi tak, aby se vrátil 

zpět a hned po odhodu odchází na konec zástupu. Vracející se míč chytá další v pořadí a 

činnost se opakuje. Vítězí to družstvo, které zaujme jako první původní postavení. 

Místo zdi může sloužit jedno z dětí sedící na okraji bazénu. 

ČERVENÍ-BÍLÍ 

Dvě skupiny dětí stojí v řadách čelem proti sobě ve vzdálenosti 2 - 3 metry. Jedna 
skupina představuje červené, druhá bílé. Učitel vyvolá jednu z barev. Tito hráči se 
stávají honící, druzí jsou chytáni. Honiči se snaží dotekem chytit co nejvíce utíkajících 

Protivníků dříve, než se zachrání na břehu. Po každém kole se sčítá počet chycených. 

Pokud neurčíme způsob pohybu, je libovolný. Chycený hráč zůstane stát a zvedne ruku. 

Dobré je často měnit výchozí polohu a způsob pohybu. Taktické střídání barev udržuje 

herní napětí. 

ČTYŘI DĚLÍ ŘETĚZ 

Jakmile dosáhne řetěz čtyř členů, rozdělí se na dvě dvojice, které se snaží dosáhnout 

°Pet počtu čtyř. Honičku začínají dva honiči. 
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ČTYŘKA DĚLÍ KRUH 

Jakmile je kruh utvořen čtyřmi členy, dělí se do dvou dvojic, které se snaží získat opět 4 

členy. Hra se zahajuje se dvěma honiči. 

DVOJICE CHRÁNÍ PŘED CHYCENÍM 

Před chycením zachrání děti vytvoření dvojice. Hned po odvrácení nebezpečí se dvojice 

musí rozpojit. Měníme způsob pohybu. Můžeme změnit i držení dětí (ruka drží nohu). 

CHOBOTNICE 

Začíná jeden chytač. Ten tvoří se dvěma dalšími chycenými uchopením za stejné ruce 

„hlavu" chobotnice. Každý další chycený se rovnoměrně napojuje na tři „chapadla" 

hlavy. Časem rozrůstající chobotnice vyloví celý bazén. Může chytat je vnější článek 
chapadla. Chobotnice se nesmí roztrhnout. Poslední chycený se stává honičem. 

CHYTÁNÍ DO KRUHU 

Honič zahájí hru a podá chycenému obě ruce. Každý další chycený se připojí ke kruhu. 

Obklíčí - li honič chytaného do kruhu, stává se chyceným a připojí se na libovolném 

místě kruhu. Poslední chycený se stává novým honičem. 

CHYTÁNÍ DO KRUHU O ZÁVOD 

Každý ze dvou chytačů se snaží utvořit kruh s co nejvíce členy. Ten z kruhů, který bude 

Početnější, vyhrává. Vhodné je při smíšených skupinkách tvořit kruh střídavě chlapec -
d í v k a - c h l a p e c . 
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CHYTÁNÍ DO ŘETĚZU 

Honič uchopí prvního chyceného za ruku. Každý další chycený se připojí к řetězu. Jen 

krajní z řetězu mohou chytat. Podplouvání řetězu je povoleno - chytanému se přitom 

nesmí nijak bránit. Řetěz se nesmí roztrhnout. Poslední chycený se stává novým 

honičem. 

CHYTÁNÍ DO ŘETĚZU O ZÁVOD 

Dvě děti se snaží ulovit co nejvíce „článků" do svého řetězu. Děti se snaží utvořit co 

nejdelší řetěz. Dalším úkolem může být tvoření řetězu střídavě chlapec - dívka -

chlapec - dívka. 

KAMENNÁ HONIČKA 

Jedno dítě se snaží zkamenět ostatní děti. Určeným způsobem může být zkamenělý opět 

vysvobozen (dotknout se, podlézt rozkročené nohy, přelézt). Zkamenělý musí zaujmout 

Jasně viditelnou polohu a nesmí opustit své místo. 

KDO BUDE POSLEDNÍ 

Děti se snaží vykonat co nejrychleji pokyny učitele. 

»Kdo bude poslední u kraje bazénu?" 

"Kdo si jako poslední sedne na okraj bazénu?" 

»Kdo j ako poslední udělá dřep?" 

Poslední žák před zapojením do hry musí vykonat krátký úkol. Jednou obejít bazén, 

Olovit určený předmět, 5 dřepů ve vodě. 

Pred zadáním úkolu děti na znamení učitele „zkamení" (např. ponoří se po nos do vody 

" t a k se šetří hlas učitele). Úkoly mohou navrhovat děti před zahájením hry. 

Tato hra umožňuje uplatňovat takovou organizaci hry, která dětem umožní zapojit se do 
Clnnosti po celou dobu hry. 
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KRUH PROTI KRUHU 

Určené dítě z vnějšího kruhu se snaží dohonit určené dítě z vnitřního kruhu. Kruh se 

nesmí rozpojit. Směr pohybu se může libovolně měnit. Měníme způsob pohybu (např. 

poskakovat, každé druhé dítě v kruhu se vznáší ve vodě a ostatní je táhnou). 

LOVENÍ ŽRALOKA 

Jedno dítě s rukou na hlavě (jako ploutev žraloka) je honič. Každý další chycený se 

stává žralokem a pomáhá chytat. Honičů může být víc. Hru je možné obměnit změnou 

způsobu pohybu. Naposledy chycené dítě začíná lovit v další hře. 

LOVENÍ ŽRALOKA (BEZ KONCE) 

Několik dětí s rukou na hlavě (jako ploutev žraloka) jsou honiči. Každý chycený se 

stává žralokem a honič, který ho ulovil, je volný. Vhodné je měnit způsob pohybu. 

LUPIČI POKLADU 

Na okraji bazénu je stejnoměrně rozložen obrovský poklad (míče, destičky, kroužky, 

•••)• Jeden či více strážců se snaží dotekem odehnat všechny lupiče, aby nemohli odnést 

Poklad do svého doupěte na druhou stranu bazénu. Jakmile se strážce dotkne lupiče, ten 

^usí zpět ke svému břehu a teprve potom smí opět pokračovat ve hře. Pokud je lupič 

chycen při odnášení pokladu, musí jej nejdříve vrátit zpět (neházet). Na druhou stranu 

bazénu smí být přenesen vždy jen jeden předmět. Dostane-li se lupič na břeh к pokladu, 

Je v bezpečí a nesmí být vyřazen. 

MÍČ CHRÁNÍ PŘED CHYCENÍM 

^ prostoru bazénu rozhodíme různé věci a míče. Určíme honiče, který se snaží chytit co 
nejvíce dětí. Děti se před chycením zachrání tak, že mezi věcmi najdou míč a ten chytí. 

Míč se nesmí držet delší dobu. Jednotlivé zachraňující předměty měníme. Můžeme určit 
yíce honičů. 
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MOST 

Z několika desek se vytvoří most, po kterém se děti snaží přeběhnout až na konec. 

Důležité je začátek mostu pevně zajistit u kraje bazénu. 

NA JELENA 

Děti stojí v kruhu přibližně ve vzdálenosti na upažení s jedním míčem. Jedno z dětí stojí 

uprostřed a představuje jelena. Hráči v kruhu si nahrávají. Ten, kdo chytil přihrávku, má 

nabito a může vystřelit na jelena. Pokud míč zasáhne jelena a on ho nechytí, vymění si 

střelec a jelen místa. Pokud jelen uhne, či střelu chytí, zůstává každý na svém místě a 

hra pokračuje. 

NÁMOŘNÍ BITVA 

„Válečné lodě" (děti na velkých deskách, nafukovacích matracích) se snaží přejet či 

Projet pod palbou „torpéd" (ostatní děti) bazénem. Děti „torpéda" sedí na okraji bazénu 

a za pomoci vytváření vln se snaží „válečné lodě" překlopit. Nesmí se desek ani dětí na 

nich dotýkat rukama. Při úspěchu si mění „torpédo" místo s „lodí". Pro zahájení hry 

musí každý zaujmout výchozí polohu. Děti na „válečných lodích" sedí. 

O JEDNU MÉNĚ 

Jedno z dětí nemá žádný předmět (míč, destička,...). Na znamení hodí ostatní děti své 

Předměty za hlavu a snaží se ulovit nějaký nový. Kdo zůstane s prázdnýma rukama, 

musí vykonat nějaký malý úkol, který mu zadají ostatní děti. Nutné je používat pouze 

měkké předměty. Vhodné je měnit způsob pohybu ve vodě. 

OBLÉKACÍ ZÁVODY 

Děti utvoří dvě družstva. Obě družstva musí mít к dispozici stejný počet plaveckých 

Pomůcek. Určíme jednoho z družstva, který bude představovat „figurínu". Na signál se 

ostatní děti snaží na „figurínu" navléci co nejvíce plaveckých pomůcek. Necháme 
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dětem dostatek času a dalším signálem hru ukončíme. Společně spočítáme, která 

„figurína" jich má více. 

OSVOBOZOVÁNÍ ZAJATCŮ 

Na okraji bazénu sedí „zajatci" (většina žáků). Jeden nebo dva „strážníci" se ve vodě 

snaží zabránit několika „osvoboditelům" přicházejícím z bazénu, aby se dostali к 

„zajatcům". Pokud „strážce" „osvoboditele" chytí, stává se také „zajatcem". 

„Osvoboditel" smí osvobodit pouze jednoho „zajatce", uchopí ho za ruku a vyhledá si 

nejvhodnější místo к převedení na druhou stranu bazénu. Pokud jsou přistiženy a 

dotekem chyceni, stávají se oba „zajatci". Podaří-li se jim přejít na druhou stranu, 

rozpojí se a oba jsou „osvoboditelé". Délka hry se může určit časově nebo může skončit 

osvobozením všech „zajatců", nebo zajetím všech „osvoboditelů". 

PÁTÝ RUŠÍ KRUH 

Jakmile se kruh rozroste na pět členů, rozpojí se a poslední chycené dítě se stane novým 

honičem. Je vhodné zahájit hru s několika honiči. 

PÁTÝ RUŠÍ ŘETĚZ 

Jakmile se řetěz rozroste na 5 členů, přetrhne se a poslední chycené dítě se stává novým 

honičem. Je dobré zahájit hru s několika honiči. 

POHYBLIVÉ KOŠE 

Hráči jednoho družstva se snaží vhodit míč do kruhu (obruč) drženého dětmi druhého 

družstva. S kruhem mohou nosiči pohybovat. S míčem se nesmí ani plavat ani běhat. 

Nosiči kruhu musí držet obruč vodorovně, oběma rukama. Při úspěšném koši vrátí 
n°siči míč zpět do hry. Zpočátku můžeme určit více košů. Děti si mohou míč vzájemně 

Pohrávat. Děti z družstva, které drží koš (obruč), mohou zabraňovat strefení se koše, ale 
nesmí se svých protivníků dotýkat. 
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PŘEDÁVANÁ 

Družstva dětí stojí v zástupech ve vodě. První člen podá (např. nad hlavou, mezi 

nohama,...) druhému nějaký předmět (např. kroužek, míč,..). Poslední ze zástupu se 

určeným způsobem (např. podplave roznožené nohy, slalomem kličkuje mezi členy 

družstva,...) dostane na začátek zástupu a pošle předmět opět dozadu. Vítězí to 

družstvo, které zaujme jako první původní postavení. 

SLEPEC 

Jedno dítě (slepec), které má zavřené oči, stojí před druhým dítětem. To kamaráda před 

sebou řídí potahováním za levé nebo pravé ucho. Úkoly zadává vedoucí hry. 

STAHOVANÁ 

Děti utvoří uchopením za ruce kruh. Snaží se navzájem strhnout na předmět plovoucí ve 

středu kruhu. Není dovoleno potápění a kruh se nesmí rozpojit. 

TEN S MÍČEM SMÍ BÝT CHYCEN 

Děti si navzájem přihrávají s několika míči. Jeden honič se snaží dotknout hráče, který 

Právě drží míč, nebo ho vyprovokovat к chybě v přihrávce (špatná přihrávka, chyba při 

chytání). Dotek hráče s míčem nebo chycení míče, znamená výměnu rolí. Chyba je 

Přiznána tomu, kdo míč držel jako poslední. První přihrávka honiče po získání míče je 
volná. Začínáme nejdříve jen s jedním míčem a jedním honičem. Postupně můžeme 

Přidávat míče i honiče. 

VODNÍ GYMNASTIKA 

Plnit různá gymnastická cvičení ve vodě při hudebním doprovodu. Běh s pohyby paží 

(ypřed, vzad, stranou), poskoky (s otáčením, bez otáčením, snožmo, jednonož). 

Můžeme zařadit i skupinová cvičení: Hada (první ze zástupu předvádí vymyšlené cviky, 

které druzí opakují a po čase se zařadí na konec, druhý převezme vedení a vymýšlí nové 
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cviky), kruh (děti se uchopí za ruce a utvoří kruh, provádí různé cviky nebo náhlé 

změny směru, zmenšování a zvětšování kruhu). Dětem můžeme předcvičovat z okraje 

bazénu. 

VODNÍ SLON 

Dítě vytvoří uchopením nosu jednou rukou a prostrčením druhé sloní chobot. Slon 

vychází na lov. Kdo je uloven, stává se slonem a pomáhá lovit. Naposledy chycené dítě 

se stává slonem či jiným zvířetem v nové hře. 

VODNÍ SLON (NEKONEČNÝ) 

Několik dětí vytvoří uchopením nosu jednou rukou a prostrčením druhé sloní chobot. 

Sloni jsou lovci. Kdo je chycen, stává se slonem a každý dosavadní lovec je osvobozen. 

VYČISTI SI BAZÉN 

Bazén je viditelně rozdělen na dvě poloviny. V každé polovině je jedno družstvo a 

každý hráč má alespoň jeden předmět na házení. Na znamení přehazují obě družstva své 

Předměty do pole druhého družstva. Každý předmět je okamžitě házen zpět. Na 

znamení se musí přestat házet. Vyhrává to družstvo, které má na své polovině méně 

Předmětů. Používáme měkké předměty i předměty, které neplavou. Předměty, které 

dopadnou mimo polovinu protivníka, se po ukončení hry mohou počítat jako trestné 

body pro házející družstvo. 

VYKOPÁVANÁ Z KRUHU 

běti utvoří kruh a posadí se na zem obličejem dovnitř ve vzdálenosti na upažení. 

Dovnitř kruhu jsou vhozeny 2 až 4 míče. Sedící se snaží míč kopnout tak, aby proletěl 

mezi jinými dvěma dětmi. Každé z dětí odpovídá za svůj prostor a za hranici mezi 
sPolusedícím po pravé straně. Ten, kterému se podaří míč vykopnout, si započítává bod. 
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VYMYSLI SI 

V bazénu jsou rozmístěny různé pomůcky (míče, destičky, nafukovací balónky, 

kroužky,...). Děti se snaží vymyslet co nejvíce činností s těmito pomůckami. 

ZAKLETÍ A OSVOBOZENÍ 

Honič dotekem odsoudí chyceného к určité činnosti (šlapání vody, dřep, běh na místě), 

kterou musí chycený vykonávat do té doby, dokud nebude dotekem jiného dítěte, které 

ještě nebylo chyceno osvobozen. Vhodné je určit více honičů než zachránců. 

ZASTAVIT NA PÍSKNUTÍ 

Děti na pokyn učitele zaujmou určenou pozici (stoj na jedné noze, stoj rozkročný, leh, 

splývat u okraje bazénu). Kdo „zkamení" (znehybní ve vodě v této poloze) jako 

poslední, vykoná malý úkol (vymyslet novou polohu, potopit hlavu, obejít bazén). 

ZKAMENĚNÍ S PŘIHRÁVÁNÍM MÍČŮ 

Jeden či více honičů se snaží všechny děti „zkamenět" dotykem ruky. Vysvobození je 

možné přihrávkou míče. Pokud je „zkamenělý" držitel míče, je míč odebrán ze hry. Na 

začátku hry se stanoví počet míčů. Ze hry se vyřazují i míče získané honiči. 

»Zkamenělý" musí zaujmout jasně viditelnou pozici (např. stoj rozkročný, vzpažit,... ). 

Po vyřazení posledního míče se hra dohrává do konce (všechny děti „zkamení"). 

SMĚNA MÍSTA 

Děti se snaží přemístit z jedné strany bazénu na druhou. Uprostřed bazénu stojí zády 

k nim honič. Ten se smí při chytání pohybovat pouze do stran a vzad. Všichni takto 

chycení se stávají jeho pomocníky. 
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ZLATÁ BRÁNA 

„Zlatá brána otevřená, zlatým klíčem podepřená, 

kdo do ní vejde, tomu hlava sejde, 

ať je to ten nebo ten, praštíme ho koštětem!" 

Dvě z dětí představují bránu (stojí proti sobě a jsou zapřené o vzpažené ruce) a každý 

z nich je nějaká věc, ovoce, zvíře (hruška a jablko, pejsek a kočička). Ostatní děti 

procházejí bránou a odříkávají říkanku. Na poslední slovo brána spadne. To z dětí, které 

je chyceno si vybírá, za které z dětí představující bránu se postaví. Hra se opakuje 

dokud nezůstane poslední dítě (může jich zůstat i více). 
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7 Výsledky šetření 

7.1 Potvrzení hypotéz 

1. Se zvětšující se hloubkou vody jsou vytvářeny vyšší nároky na druhy a počet 

využívaných plaveckých pomůcek. 

Tato hypotéza se potvrdila. Hloubka vody ale dětem naprosto nebrání v provedení 

některých her. Díky pomůckám si děti neuvědomují hloubku, ve které se pohybují, a 

hry vykonávají s radostí. 

2. Některé hry využívané na „suchu" (popřípadě v přírodě) lze přenést do vodního 

prostředí. 

Využití her ze „suchého prostředí" se stalo pozitivním činitelem. Většinou se 

jednalo o hry, které děti dobře znají, proto nebylo nutné jim vysvětlovat pravidla a pro 

děti se tak stávaly opravdovým zpříjemněním pobytu ve vodě. Hypotéza se ukázala jako 

pravdivá. 

3. Jako problematické se jeví hry s pády a skoky do vody. 

Tato hypotéza se potvrdila pouze z části. Dětem z počátku tyto hry dělaly problémy. 

Slo ale pouze o to, překonat prvotní obavy a strach. Nakonec se staly velmi oblíbenou 

Činností. 

4. Existují hry a cvičení, která vedou к odstranění strachu a podporují výuku skoků 

a pádů do vody. 

Ano, takové hry existují a byly využity při seznamování dětí se skoky a pády. 

V praxi se osvědčily a byl tak odstraněn strach dětí. 

5. Vzhledem к adaptaci na vodní prostředí je vhodnější kolektivní metoda výuky 

dětí předškolního věku. 

Kolektivní výuka je vhodnější z hlediska her. Většina jich je zaměřena na dvojice 
nebo skupinu dětí. V kolektivní výuce si děti mohou vzájemně pomáhat, navazovat 

kontakty. Je třeba ale myslet i na to, že některé děti potřebují individuální péči. Jsou to 
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převážně ty, které mají z vodního prostředí strach. V tomto případě je individuální 

přístup nezbytný. 

6. Výuka dětí v „mělké vodě" je z hlediska adaptace beze strachu, vhodnější, 

radostnější, než výuka na hluboké vodě. 

Pro prvotní seznamování dětí s vodním prostředím je „mělká voda" jistě vhodnějším 

prostředím. Ale vzhledem к tomu, jaké možnosti dnes nabízejí veškeré bazénové 

pomůcky, kterými jsou plavecká centra vybavena, stává se výuka ve „vodě hluboké" 

rovněž lákavým a bezpečným prostředím. 

7. Mezi bazénové pomůcky u dětí předškolního věku lze zařadit i běžně využívané 

hračky a předměty ze „suchého prostředí". 

Mezi pomůcky opravdu není nutné řadit pouze bazénové předměty, ale osvědčilo se 

zařadit i běžné předměty jako misky, lopatky, konve, hrnečky, puky, míče. Pro děti se 

tyto předměty stávají lákavými, protože je znají, mají s nimi již své zkušenosti a lehce 

se s nimi manipuluje. 

8. Děti předškolního věku je vhodnější adaptovat na vodní prostředí především 

herními metodami. 

Hraje pro dítě v jeho věku nedůležitější činností. Hrou dítě poznává, učí se. Proto je 

vhodným prostředkem poznávání a učení i ve vodním prostředí. Díky hře bere dítě 

výuku jako zábavu, proto je lepší využívat tuto možnost než po dítěti vyžadovat 

důsledné provedení. 

9. Plavání dětí předškolního věku účinně a pozitivně ovlivňuje mentální vývoj 

dítěte. 

Tuto hypotézu potvrzuje využívání říkadel, básniček a písniček při hrách ve vodním 

Prostředí. Dále se i ve vodním prostředí může rozvíjet prostřednictvím pomůcek 

"denalepek" poznávání barev, velikostí, tvarů. Současně také plavání ovlivňuje vztahy 

mezi dětmi jako jsou ohleduplnost, vzájemná spolupráce a pomoc, samostatnost nebo 

Upevňování sebevědomí. 
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8 Diskuze 

Program her z vytvořeného zásobníku byl uskutečněn v průběhu měsíců říjen až 

prosinec. Skupiny dětí byly různého charakteru. Lišily se jak věkem, tak schopnostmi a 

počtem návštěv v plaveckém bazénu. Většina dětí byla již na prostředí zvyklá a cítila se 

bezpečně, některé děti však měly jisté adaptační problémy. Právě v této situaci bylo 

dobré zařadit hry z vytvořeného zásobníku, které pomáhaly při odstranění těchto 

problémů a vytvářely podmínky pro poznávání vodního prostředí. 

Hry je možné zařazovat na začátek plavecké výuky, kdy se děti seznamují s vodním 

prostředím, s vlastnostmi vody, učí se plaveckým dovednostem a hlavně jimi zpestřovat 

průběh všech plaveckých lekcí během celého roku. Hry jsou velice tvárné a je zde velká 

možnost jejich různých obměn. Hra se zde stává důležitým činitelem a nenahraditelnou 

součástí v procesu adaptace, protože je přirozenou činností všech dětí. 

Na základě všech pozorování mohu potvrdit, že vytvořený soubor podporoval lepší 

adaptaci na vodní prostředí. Děti se aktivně do her zapojovaly, vzájemně se 

podněcovaly a hry vykonávaly s radostí. 

9 Závěr 

Stěžejním cílem bylo vytvořit zásobník her do vody pro děti předškolního věku. 

Zásobník byl vytvořen na základě získaných teoretických znalostí a praktických 

zkušeností. Je zaměřen nejen na osvojení základních plaveckých dovedností, ale také na 

získání pozitivního vztahu к vodnímu prostředí. 

Pro ověření funkčnosti byly hry vyzkoušeny v praxi. Splnily svůj záměr a slouží 

к maximální adaptaci dítěte. Navzájem spolu souvisí a jsou propojeny tak, aby splnily 

svůj účel, kterým je získání základních plaveckých dovedností. 

Děti se do her zapojovaly s radostí a zájmem. Lze také předpokládat, že jsem pro ně 

byla novým elementem ve výuce a zajímalo je, co mám pro ně připraveného. I když 
2 velké části výuka na bazénu probíhala formou hry, zařazení mého programu se stalo 

Příznivým oživením. 

Zpočátku se sice objevil určitý problém z hlediska samotného vytvoření zásobníku, 

Protože děti, které navštěvují plavecké výuky, nejsou pouze děti předškolního věku. 
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Jedná se i o kojence, batolata. Vzhledem k tomu, že jsem měla к dispozici skupinu dětí 

převážně předškolního věku, rozhodla jsem se zásobník zaměřit zejména pro ně. 

Všímala jsem si také, jak děti reagují na využívání pomůcek. Často jsem se setkala 

s tím, že si děti ke hře nevybíraly pomůcky různým způsobem poškozené. Je důležité 

pomůcky obměňovat a spolu s nimi střídat i hry s jejich využitím tak, aby se v mnoha 

hrách za sebou nevyskytovala stejná pomůcka. 

Myslím si, že tato práce mi poskytla mnoho cenných informací pro mou budoucí 

profesi. Doufám, že vytvořený zásobník použiji i dále při různých možnostech návštěvy 

nejen plaveckých bazénů, ale i při školách v přírodě nebo pouze při návštěvě koupališť. 

Uvědomila jsem si, jaké důležité zastoupení hra v předškolním věku dětí představuje i 

ve vodním prostředí. 
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Příloha číslo 1 



Plavecká deska 

Plovák 

Plovák ryba 

Nadlehčovací kroužky 

Plovák rehabilitační 

Plavecká deska motýl 

Surf 



Nadlehčovací křidélka 
Nadlehčovací hranol 

Plavecká deska žabka Monoblok - osmička 

Plovák chobotnice 
Plavecká deska medvídek 

Plavecký pás Plavecký pás 



; , / ľ - -

Plavecký ponton Zába 

Cvičební podložka 

Denalepky - vodní svět 

Spojky na vodní nudle 

Vodní nudle 

Denalepky - dinosauři 

Denalepky - suchý svět 



N \ 

// \ 
Plavecká deska slunce Plavecká deska kačenka 

Nadlehčovací pás se zvířátky 

Г n 
Plavecká deska slon Plavecká deska dýně 

Kuželky Plavecká deska rybka Nemo 



Plavecký ponton s otvorem uprostřed 

Plavecká deska kytka 

Maxi bobr 

Plavecká deska veverka 

Plavecká deska krab 

Maxi strom 



Plavecká deska velryba Hračka zajíc 

Maxi myšák Maxi sněhulák 

Maxi tučňák Maxi kočka 



Maxi veverka 

Lodička 

Domeček 

Skluzavka slon 
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Skluzavka 

Plovací hračky do vody 

H 
шл 

Plovací hračky do vody 

Branka Vodolepky - písmenka 
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Plavecký ponton 

TIS ли 

Konvička Vodní nudle koník 

4/415 

Misky 



Obruče 
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