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PROGRAM POHYBOVÝCH AKTIVIT PRO DĚTI VE VĚKU 5 – 9 LET 
PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16

Děti se naučí rozmanitou a hravou formou základní pohybové dovednosti, zejména pak rych-
losti, vytrvalosti, koordinaci a obratnosti. Pohybové dovednosti získané v předškolním a mlad-
ším školním období jsou vkladem do budoucího života, a to zejména do formování aktivního 
přístupu k životu a k osobnímu zdraví (správné držení těla, prevence kardiovaskulárních one-
mocnění atd.).

DARUJTE SVÝM DĚTEM KOMPLEXNÍ POHYBOVÝ ROZVOJ ZÁBAVNOU A HRAVOU FORMOU.

CÍLE:
 Hlavním cílem projektu je rozvoj pohybových schopností a dovedností dětí formou  
 atletické přípravy.
 Cílem programu není prioritně vychovat budoucí profesionální atlety. 
 Děti se naučí pravidelnému a zdravému pohybu a do budoucna se mohou zaměřit  
 na  jakýkoliv sport.
 Nabídnout dětem pravidelnou sportovní volnočasovou aktivitu, což jim v budoucnosti 
 umožní specializovat se na jakýkoliv sport.
 Připravit se na Boskovické běhy 2016.
 Sledování osobních rekordů – k tomuto cíli pomůže dětem knížečka osobních rekordů,  
 do které si mohou zapisovat své nejlepší výsledky.

PROČ ATLETIKA: 
Atletika se svým obsahem a charakterem řadí mezi sporty, které se podílejí na všestranném 
rozvoji dětí. Je základem a nedílnou součástí mnoha dalších sportovních odvětví. Všeobecná 
atletická příprava zajišťuje komplexní pohybový rozvoj dětí. Výraznou měrou přispívá i k rozvoji 
rychlosti, vytrvalosti a obratnosti.
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Gymnastická příprava dětí

ORGANIZACE KROUŽKŮ DĚTI SPORTUJÍ S NÁMI
Atletická příprava bude probíhat v jeden den, a to nejprve cvičební jednotka mladších a následně nava-
zovat cvičební jednotka starších. Tedy celkem dvě lekce v jeden den.
Gymnastická příprava bude probíhat v jiný den v týdnu (bude upřesněno) stejnou formou. 
Je možné se přihlásit samostatně na atletiku i gymnastiku, ale také na oba kroužky současně. 
Cvičební jednotky budou probíhat v tělocvičně SPgŠ Boskovice.

Vedení kroužku zajišťuje Mgr. Pavel Martínek, učitel TV na SPgŠ Boskovice 
e-mail: sportujsnami5@seznam.cz

Gymnastická příprava dětí

Více informací včetně přihlášek naleznete na 
www.sportujsnami.cz

CÍLE:
 Všestranný tělesný rozvoj. 
 Získání správných pohybových návyků.
 Optimální rozvoj pohybových schopností, jako jsou síla, koordinace, rytmus, rovnováha,...
 Získání nových pohybových dovedností, jako jsou stoj na rukou, přemet stranou, kotouly,... 
 Získání vyšší tělesné zdatnosti.

PROČ GYMNASTICKÁ PŘÍPRAVA: 
Všeobecná gymnastická příprava přispívá k získávání pohybových návyků, k optimálnímu roz-
voji pohybových schopností, získání nových dovedností a zvyšování zdatnosti (kondice). 
Gymnastika se svým obsahem a charakterem řadí mezi sporty, které se podílejí na všestranném 
rozvoji dětí. 
Součástí gymnastické přípravy je též akrobatická příprava, která zahrnuje zpevňovací, podpo-
rovou, odrazovou, doskokovou, rotační, pohyblivostní a rovnovážnou průpravu, která je zákla-
dem pro správný rozvoj pohyblivostních schopností a dovedností dětí.
 

CÍLOVÁ SKUPINA: 
Děti předškolního věku a děti mladšího školního věku tj. 5 – 9 let, 
které budou dle počtu přihlášených rozděleny do skupin podle věku 
– v každé skupině max. 15 dětí: 
	  Mladší 5 – 7 let
	  Starší 8 – 9 let
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