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Kutálení
Veronika Sudová
Cíl: rozvoj kamarádských vztahů, prohlubování pocitu sounáležitosti se skupinou,
rozvoj paměti, pocitu důležitosti, komunikačních dovedností, rozvoj potřeby dávat a
brát, přesnost posílání míče na cíl
Věk: 3-7 let
Pomůcky: jeden míč střední velikosti
Postup:
Postavíme se s dětmi do kruhu a požádáme je, aby se jemně chytly za ruce.
Potom je vyzveme, aby odříkávaly s námi:
Za ruce, za ruce, pojďte všichni k nám. (Chytneme se za ruce)
Za ruce, za ruce, pojďte všichni k nám,
jsme jedna skupina, (držíme se za ruce)
jen mi podej ruku, vždyť jsme jako rodina.
(Děti při tom zvedají vzájemně spojené ruce.)
Postavíme se do kroužku těsně vedle sebe a sedneme si. Ukážeme dětem
míč a řekneme jim, že jej budeme pomalu kutálet směrem k jednomu z nich.
V okamžiku, kdy dítě chytne míč, musí všichni ostatní společně vyslovit jeho jméno. A
toto dítě pak bude kutálet míč někomu jinému. Tímto způsobem pokračujeme, až do
vyčerpání jmen všech dětí. Opakování je přípustné, až když se každé dítě dostalo na
řadu alespoň jednou.
Pro říkanku utvoříme určitou melodii a uděláme z ní nápěv. V případě starších
dětí může navíc to, které zachytilo míč, vyslovit jméno dítěte, jež mu jej poslalo.
Můžeme to rozšířit ještě příjmením nebo názvem části oděvu, kterou má na sobě
jedno nebo více dětí. Dítě pak má za úkol poslat míč jinému takto označenému dítěti.
Říkanku ,,Za ruce“ pak můžeme použít, kdykoliv se postavíme do kruhu.
Zkušenosti s realizací: Aktivita je jednou z možností, jak utvořit ranní kruh. Pokud je
vybírání dětí závislé na náhodě jako v tomto případě, musíme dávat obzvlášť dobrý
pozor, aby se dostalo na všechny děti, popř. náhodě trošku pomoci.
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