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Polévka se vaří
Zuzana Musilová
Cíl: podporovat ovládání jednoduché sluchové percepce, chovat se tak,aby to nikoho
nebolelo,rozvoj slovní zásoby ( zvířata ),hod na cíl,rychlá reakce na slovní podnět.
Věk: 4-6 let
Pomůcky: míč
Postup:
1. Při pobytu na zahrádce vyzveme děti ke hře s míčem:
„Kdo by si chtěl s námi, děti, zahrát s míčem?
Tak si zahrajeme na to, že tenhle míč bude móóóc dobrá polévka a všechna zvířátka
na ní budou mít chuť. Ale mohou na ní položit jen dva prstíčky.“
(Děti si zkusí shromáždit se okolo míče položeného na zemi, předklonit se a dotýkat
se ho jen dvěma prsty.)
2. „Tak, to by vám, děti, šlo.Teď mi ještě povězte, jaká budete zvířátka.“
Učitelka postaví děti do řady a společně vymýšlejí, jaká budou zvířátka. Vhodné
je využít obrázků, které mají děti na oblečení (na tričku, bundě či kalhotách).
Poté si děti opět stoupnou do řady a zopakují ostatním, jaké zvířátko představují.
3. Zopakujeme si pravidla hry:
Děti jsou shromážděny kolem míče, položeného na zemi, drží se ho dvěma prsty
a pozorně poslouchají, co říká paní učitelka:
„Polévka se vaří, maso na talíři, přijde na to, sežere to – LEV!“
Dítě - lev, sebere míč, stojí na místě, a co nejrychleji zavolá na utíkající děti:
„Stop!“ Ty se zastaví a snaží se uhnout míči, kterým je chce „lev“ vybít.
Mohou uhýbat, ale jen na svém místě, nesmí již utíkat. Každé zvířátko má
3 životy, po zasažení míčem mu jeden ubude. Ztratí-li všechny, životy, může
ostatní jen pozorovat, nebo si počkat na další hru.
Hra se hraje, dokud děti baví a dokud je dost zvířátek. Důležité je začínat stejně,
všichni musí mít prsty na míči a neodbíhat předčasně.
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Obměna: Hru „Polévka se vaří“ je možno hrát i ve třídě, jedná se o jednoduchou
vybíjenou. Míč v takovém případě doporučujeme např. molitanový.
Zkušenosti s realizací: Hra je u dětí oblíbená, ale vyžaduje menší počet hráčů,
maximálně 8. Vhodné je upozornit na pravidlo „aby to nebolelo“, zvláště při odbíhání
od „polívky“ a při hodu míčem na děti. Zdůrazňujeme, že míříme jenom na nožičky.
Zdroje:
Vlastní zkušenost, aktivita se traduje.

