
Sportovní a míčové hry 

Kroužek je vhodný pro všechny kluky a holky, kteří si rádi hrají a sportují. Mohou se těšit 
na nové a zajímavé hry, ale i klasické oblíbené hry s míčem či nářadím, za pomoci 
kterých se děti „vyřádí“ a odreagují. Pomocí her se mohou naučit vzájemné úctě, rozvíjet 
své schopnosti, dovednosti a nacvičovat řešení soutěžních situací. A to vše nenásilnou 
formou, která odpovídá jejich věku. 

 

Základním předpokladem účasti dítěte v jakékoliv formě hry je začlení do kolektivu. 
Existuje mnoho cest jak učit děti, ale ta nejkrásnější a nejjednodušší je formou her. Při 
výběru sportovních aktivit vycházíme z věku a šikovnosti dítěte a zároveň dbáme na 
sportování pro zdraví a kamarádství. Období mezi 6. a 12. rokem života je označováno 
za „zlatý věk učení“ a již Jan Amos Komenský prosazoval zásadu Škola hrou, se kterou 
plně souhlasíme. Hrou učíme děti píli, soustředění, ochotu překonávat překážky, vnímat 
sport jako zábavu, snahu spolupracovat, ale i nést vlastní zodpovědnost. 

 

Náplň hodin: 
Hlavním cílem sportovních a míčových kroužků je rozvíjet osobnost dítěte. Naší snahou 
je, aby kroužek děti co nejvíce bavil a na kroužek se maximálně těšily. Radost z činnosti 
je mnohem důležitějším prvkem než samotné vítězství v jakékoliv hře. V hodině budou 
zábavná cvičení a hry na individuální činnost vedené formou soutěží, zábavných silově- 
rychlostně-obratnostních cvičení, pohybových her a týmových her rozvíjející spolupráci a 
kolegiální rozhodování. Všechny soutěže jsou vedeny v duchu fair-play. 

 

Během kroužků se snažíme o: 
Rozvoj samostatnosti 
Rozvoj sebedůvěry 
Rozvoj spolupráce 
Rozvoj soutěživosti 
Rozvoj učenlivosti 
Rozvoj schopností a učení se dovedností 

 

Děti budou hrát spoustu různých her jako např.: 
Běhačky (baba, mrazík, rybičky aj.) 
S míčem (vybíjená, přehazovaná, bomba aj.) 
Týmové (čápi a žáby, pexeso, poklady aj.) 
Štafety a opičí dráhy 

 

Na kroužek s sebou: 
– pohodlné sportovní oblečení 
– sportovní obuv do tělocvičny 
– lahev s pitím 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


