Univerzita Karlova
Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Metodika nácviku lyžařských dovedností v předškolním věku
Methodology of practicing ski skills at pre-school age
Tereza Kubátová

Vedoucí práce:

doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.

Studijní program:

Specializace v pedagogice

Studijní obor:

Učitelství pro mateřské školy

2018

Odevzdáním této bakalářské práce na téma Metodika nácviku lyžařských dovedností
v předškolním věku potvrzuji, že jsem ji vypracovala pod vedením vedoucího práce
samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále potvrzuji, že tato práce
nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.
V Oudoleni, dne 11. 7. 2018

Touto cestou bych chtěla poděkovat vedoucí mé bakalářské práce, paní doc. PhDr. Haně
Dvořákové, CSc., za její trpělivost, odborné rady a připomínky, které mi byly poskytnuty
při psaní této práce. Dále bych ráda poděkovala vedení lyžařské školy Zajda za umožnění
spolupráce při mém výzkumu.

ABSTRAKT
Bakalářská práce se zabývá metodikou nácviku lyžařských dovedností v předškolním
věku. V teoretické části práce nalezneme charakteristiku dítěte předškolního věku, dále se
tato část zabývá pojmy jako lyžařský učitel, lyžařská výzbroj a výstroj, pozornost je
věnována i kapitole o bezpečnosti při lyžování. Dále si v této části práce představíme
metody a zásady výuky a nastíníme metodiku lyžování sestavenou asociací profesionálních
lyžařských učitelů. Cílem bakalářské práce je zhodnotit, zda je pro výuku lyžování dětí
předškolního věku efektivnější herní či úkolová metoda. Metodou výzkumu byl zvolen
experiment, který byl prováděn po dobu pěti týdnů na čtyřech skupinách dětí předškolního
věku. Za tímto účelem byly sestaveny dvě metodiky, které tvoří totožný základ, ale jejich
rozdíl spočívá ve vedení výuky. Průběžné pokroky byly zaznamenávány do hodnotících
tabulek a posouzeny známkami 1 – 5.

KLÍČOVÁ SLOVA
lyžování, předškolní věk, herní metoda, úkolová metoda

ABSTRACT
The bachelor thesis deals with methodology of skiing pre-school children. In the
theoretical part of the thesis we will find the characteristics of the pre-school child, and this
part (or this section) deals with concepts such as ski instructor, ski equipment and gear,
attention is also paid to the chapter on safety of the skiing. In this part of the thesis we will
also introduce methods and principles of teaching and outline the skiing methodology
proposed by the Association of Professional Ski Teachers. The target of the bachelor thesis
is to evaluate whether gaming method or task method is more effective for skiing children
in pre-school age. The experiment was selected by the research method which was
performed for five weeks on four groups of pre-school children. For this purpose, two
methodologies have been compiled, which form the same basis, but their difference lies in
how the lessons are taught. Continuous progress has been recorded in the scoretables and
evaluated by points from 1 to 5.
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ÚVOD
Volba tématu bakalářské práce Metodika nácviku lyžařských dovedností v předškolním
věku byla ovlivněna zálibou autorky práce v lyžování. Již třetím rokem pracuje v lyžařské
škole Zajda jako instruktorka lyžování. Při výuce dětí se nejčastěji využívají hry,
které doporučuje pro tento věk k nácviku lyžařských dovedností dostupná literatura. U dětí
předškolního věku je při výuce lyžování hlavním cílem vytvořit v dítěti pozitivní vztah
k této dovednosti, seznámit děti se zimním prostředím a nabídnout jim možnost vyzkoušet
si pohyb na lyžích po sněhové pokrývce.
Práce je rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou, která se věnuje lyžování dětí
předškolního věku, charakteristice dítěte předškolního věku ve vztahu k lyžování,
a to z hlediska tělesného, psychického, sociálního i emocionálního vývoje. Dále pak
metodám a zásadám výuky lyžování, lyžařské výzbroji a výstroji a metodice lyžování
sestavené dle asociace profesionálních učitelů lyžování. Všechny tyto teoretické znalosti
jsou nutné pro úspěšné vedení lyžařského kurzu. Druhá část vychází z experimentu
prováděného na dětech předškolního věku při výuce lyžování v pěti lekcích.
Cílem bakalářské práce je srovnat efektivitu výuky lyžování u předškolních dětí pomocí
herní a úkolové metody výuky. Za tímto účelem byly sestaveny dvě metodiky, které byly
aplikovány při výuce lyžování předškolních dětí. Základ obou metodik je totožný,
ale rozdíl je ve vedení výukových lekcí. V herní metodě je pro nácvik lyžařských
dovedností využito výhradně her, které byly čerpány z praxe instruktorky lyžování
a z literatury. V úkolové metodě jsou tato cvičení přizpůsobena tak, aby dětem byla zadána
v podobě pohybového úkolu, který musí splnit a tím provést požadovaný pohyb.
Pro výzkum byly zvoleny čtyři skupiny předškolních dětí, které se v rámci mateřské školy
účastní lyžařského kurzu Zajda. Všechny skupiny byly tvořeny dětmi, které neměly
doposud žádné lyžařské zkušenosti. Dvě skupiny budou vedeny herní metodou a dvě
skupiny úkolovou metodou, aby bylo dosaženo většího počtu respondentů a tím
i objektivnějších výsledků. Jejich průběžné výsledky budou zaznamenávány do hodnotící
tabulky.
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CÍL A PROBLÉM PRÁCE
Při lyžařské výuce předškolních dětí se preferuje výuka pomocí hry avšak často se také
používá metoda zadávání úkolů.
Cílem mé bakalářské práce je porovnat výuku lyžování předškolních dětí prováděnou
pomocí herní a úkolové metody a zjistit, zda je některá z metod efektivnější z hlediska
zvládnutí lyžařských dovedností.
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TEORETICKÁ ČÁST
1

Charakteristika dítěte předškolního věku ve vztahu k lyžování

Předškolním obdobím nazýváme období od tří let do šestého až sedmého roku věku dítěte.
Toto období končí ve chvíli, kdy dítě nastupuje k povinné školní docházce. Hlavním
znakem tohoto věku je upevnění vlastní pozice ve světe a diferenciace vztahu ke světu.
Dítě v předškolním věku velmi využívá fantazii a představivost. Dítě v tomto věku uvažuje
především intuitivně, nikoli logicky. U dítěte převažuje egocentrismus, který ovlivňuje
jeho uvažování a komunikaci. V tomto věku mluvíme také o období iniciativy. Ta souvisí
s potřebou dítěte vytvořit a potvrdit si své kvality a něco zvládnout a dokázat. V sociální
oblasti je typické, že se dítě dokáže odpoutat od rodiny a dokáže navázat vztah
s vrstevníky, čímž se připravuje na život ve společnosti. Dítě se tak učí zejména spolupráci
a prosazení se. Pro předškolní období je dále typická společná aktivita, ve které se ukazuje
vyzrálost prosociálního chování (Vágnerová, 2012).

1.1 Tělesný vývoj
Schopnost provádět koordinačně náročná cvičení je ovlivněna zralostí nervové soustavy
a smyslových i receptorních orgánů. V předškolním období se pohyby dítěte zkvalitňují
a dochází k osamostatnění pohybů končetin od souhybů celého těla. Dítě si osvojuje
celostní pohybové činnosti, ale není schopno rozkládat pohyb na jednotlivé fáze. V tomto
období je značná potřeba spontánního pohybu. Přirozenou činností pro dítě je hra a imitace
pohybu např. zvířat a lidí (Gnad a kolektiv, 2008).

Pohyb je pro dítě jednou ze základních potřeb. Hra je základní aktivitou dětské realizace.
Mezi čtvrtým a šestým rokem se prodlužují končetiny, trup ztrácí svou kulovitost, hlava
je v poměru k tělu menší a postava nabírá podobu dospělého. Kosti nejsou osifikovány,
kloubní spojení nejsou dokončena a tím je umožněna větší flexibilita. Svaly nejsou
připraveny pro rozvoj síly. V předškolním období se rozvíjí rovnováha, rytmičnost a další
obratnostní schopnosti. Dítě nemá dostatečně vyvinutou termoregulaci (Dvořáková, 2011).
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Treml (2004) uvádí, že v tomto věku by měla být pozornost věnována převážně
koordinačním cvičením a obratnosti. Vyhnout bychom se měli především cvičením,
která zatěžují kloubní pouzdra a vazy. Dítě by se mělo učit novým dovednostem
komplexně. Lyžování je možné již od tří let věku dítěte. Záleží ovšem na individuálních
schopnostech a dovednostech dětí.

1.2 Psychický vývoj
Piaget (1996) mluví o tzv. období názorného, intuitivního myšlení. Projevuje
se nelogičností, selekcí informací a specifickým způsobem zpracování (in Vágnerová,
2012).
V tomto věku dítě myslí egocentricky, to znamená že pro dítě je jeho názor jediný možný
a správný (Vágnerová, 2012).
V předškolním období probíhá u dítěte značný rozvoj citů. Dítě má zájem zejména
o pohádky a příběhy. Pozornost netrvá déle než pět minut. Pro upoutání pozornosti volíme
silnější, nebo nové podněty (Treml, 2004).
Hlavním znakem tohoto věku je upevnění vlastní pozice ve světe a diferenciace vztahu
ke světu. Dítě v předškolním věku velmi využívá fantazii a představivost. Dítě v tomto
věku uvažuje především intuitivně, nikoli logicky. U dítěte převažuje egocentrismus,
který ovlivňuje jeho uvažování a komunikaci. V tomto věku mluvíme také o období
iniciativy. Ta souvisí s potřebou dítěte vytvořit a potvrdit si své kvality a něco zvládnout
a dokázat (Vágnerová, 2012). Tuto potřebu využíváme při nácviku nových pohybových
dovedností u dětí předškolního věku včetně lyžování, kdy si dítě naplňuje potřebu tím,
že dokáže nově naučenou činnost vykonat samostatně.
Dítě nechápe trvalost podstaty objektu, ale vnímá pouze jeho viditelné znaky.
Proto je důležitá vizuálně prezentovaná forma (Gnad a kolektiv, 2008).
Toto platí i při výuce lyžování, kdy je vhodné dětem nejprve ukázku pohybu názorně
předvést. Ukázku může předvést lyžařský instruktor, dítě, které již dovednost ovládá,
či můžeme využít obrazového materiálu, či videomateriálu.
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1.3 Emoční vývoj
V předškolním věku ubývá negativních emočních reakcí. Prožívání je stabilnější
a vyrovnanější. Emoce jsou velmi intenzivní, rychle se střídají. Souvisí se zralostí CNS.
Emoce jsou spojeny s aktuálním uspokojením, či neuspokojením potřeb. Ubývá vzteku
a zlosti. Pokud dítě umí chápat dimenzi nejbližší budoucnosti, dokáže prožívat uspokojení
z těšení se na něco. To ovšem souvisí i s obavami z budoucího dění (Vágnerová, 2012).
Důležité je zadávat dětem přiměřená cvičení, aby mohly dosáhnout úspěchu a těšit
se na další úkoly. Dítě musí vědět, že pokud není v některé pohybové dovednosti zcela
úspěšné, není to problém a za pomoci opakování se daná dovednost brzy zlepší.
Rozvíjí se emoční inteligence. Dítě rozumí pocitům svým i pocitům druhých, zvládají
částečně ovládat emoční projevy a oddálit uspokojení. Předškolní dítě chápe význam
emocí a v těch základních se umí orientovat. Teprve kolem šestého roku života dítě
dokáže porozumět emoční ambivalenci. Dochází také k pochopení příčin emočních reakcí.
Dítě v mladším předškolním věku neumí posuzovat emoce ostatních lidí, nahlíží na ně
pouze subjektivně (Vágnerová, 2012).
Silné city mohou ovlivňovat tělesnou i duševní aktivitu dítěte (Gnad a kolektiv, 2008).
Úspěch dítěte při výuce lyžování mohou ovlivnit také jeho emoce. Pokud dítě bude
pociťovat strach, zlost atp. bude pro něj naučení se dovednosti větší překážkou než
pro dítě, které pociťuje radost. Velmi důležité je také, aby se mezi dítětem a instruktorem
utvořil pozitivní vztah, aby dítě pociťovalo k této osobě pozitivní emoce, nebálo se s ním
diskutovat o problémech a pocitech.

1.4 Sociální vývoj
V tomto věku se dítě učí být součástí skupiny. Nejlépe mu k tomu dopomáhá návštěva
mateřské školy. Dítě do 4 let je spíše individuální, po 4. roce je schopné být součástí
kolektivu, přijímat vrstevníky a komunikovat s nimi. Učí se dodržovat pravidla určená
v kolektivu. Socializaci se dítě učí díky vztahům s ostatními jedinci. Dítě prostřednictvím
vztahů získává nové zkušenosti a nové role (Vágnerová, 2012).
Socializace je proces, ve kterém se jedinec začleňuje do společnosti tak, aby v ní mohl žít,
pracovat a vzdělávat se. Jedinec si osvojuje způsoby života společnosti, hodnoty, normy
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a učí se sociálním rolím. Mezi druhým a třetím rokem dítě objevuje svou vlastní indentitu
a postupně se separuje od matky. Kolem třetího roku se u dítěte vytváří sebepojetí
a je schopno se vzdálit od nejbližší osoby. Mezi čtvrtým a pátým rokem se dítě orientuje
na vrstevníky (Koťátková, 2013).
Postupná schopnost dětí být součástí kolektivu. Dítě je zprvu samostatnou individualitou.
Po nástupu do mateřské školy si dítě zvyká na skupinu ostatních dětí, učí se spolupracovat
(Treml, 2004). Dítě by se mělo zaměřovat i na činnost ostatních dětí, reagovat na jejich
požadavky, umět se přizpůsobit, ale využít kolektiv i k učení se od ostatních.
Dítě se v tomto věku dostává do přechodu mezi rodinou a institucí. Předškolní věk
chápeme jako období přípravy na život ve společnosti. Dítě rozvíjí svou individualitu,
komunikaci, získává nové zkušenosti a dovednosti, učí se spolupráci, podpoře ostatních
jedinců i sebeprosazení. Matějček (1999) uvádí, že: „Signálem emoční a sociální zralosti
je schopnost odpoutat se z vazby na dospělé pečovatele, neprojevovat v kontaktu s cizími
dospělými či s vrstevníky strach a nereagovat na ně agresivně“ (in Vágnerová 2012, st.
224). Dítě je zařazeno do skupiny neznámých dětí a svou pozici si musí vydobýt,
což souvisí se sebeprosazováním. Musí se naučit prosadit, je vystaveno konkurenci,
nezájmu a přehlížení. Dítě zde získává uspokojení ze společných zážitků
s jinými dětmi, to souvisí s potřebou kontaktu s vrstevníky (Vágnerová, 2012).
V lyžařském kurzu se dítě dostává do role lyžaře a žáka a stává se součástí skupiny,
do které je zařazeno dle svých schopností a dovedností. Dítě v lyžařském kurzu musí
strávit značnou část dne odpoutáno od známého prostředí, zařadit se do kolektivu, kde
se setkává se skupinou nových vrstevníků, podřídit se řádu, který je nastolen a přijmout
lyžařského instruktora jako autoritu a zároveň jako poradce a pečovatele. Dítě je ovlivněno
skupinou, do které je zařazeno a může tak srovnávat své výkony s ostatními vrstevníky.
Treml (2004) uvádí, že počet dětí při výuce v družstvu by neměl přesáhnout více než 6 dětí
a všechny děti by měly mít podobné fyzické předpoklady a předchozí zkušenosti. Výuka
ve skupinách by neměla přesáhnout počet 3 – 4 dětí.
Výuka v družstvu či skupině je vhodná zejména z důvodu, že děti se mezi sebou předhánějí
v tom, které z nich podá lepší výkon, vzájemně se podporují a mohou vidět, že každé
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z nich může chybovat. Výuka v družstvu je pro děti více zajímavá a zábavná, než výuka
individuální.
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2

Lyžování v předškolním věku

2.1 Průběh výuky
Vyučovací jednotka u 3 – 5letých dětí by neměla přesáhnou 1,5 hodiny. Rozlišujeme
nácvikové a opakovací vyučovací jednotky. Obě tyto jednotky by se měly objevit v každé
vyučovací lekci. Vyučovací hodina musí být zajímavá, pro děti přitažlivá s častým
střídáním činností. Vyučovací jednotka je tvořena částí úvodní, hlavní a závěrečnou.
Úvodní část slouží k navození atmosféry, motivaci a zahřátí organismu před následujícím
výcvikem. V hlavní části opakujeme dříve naučené a učíme se nové prvky lyžařské
techniky. V závěrečné části dochází ke zklidnění organismu a zhodnocení výcviku (Treml,
2004). Důležité je hodnotit pozitivně, aby se dítě mohlo radovat z nově naučených
dovedností a mělo zájem o lyžování i příště.
Výuku lyžování realizuje učitel lyžování, kterým může být rodič, pedagog, či profesionální
instruktor lyžování. Děti předškolního věku často předávají rodiče do rukou instruktorům
lyžování v lyžařských školách. Lyžařské školy mají připravené podmínky pro výuku
lyžování jak z hlediska vybavení, pomůcek tak i prostředí. Při výuce je důležité postupovat
dle zásady posloupnosti – od nejjednoduššího ke složitějšímu. Výuku vždy začínáme
rozcvičením, dále se učíme nové dovednosti a upevňujeme ty, které jsme se již naučili
a v závěru hodiny nesmíme zapomínat na pozitivní hodnocení. Velký důraz klademe
na bezpečnost při lyžování.

2.2 Lyžařské vybavení
Pod pojmem lyžařská výzbroj rozumíme lyže, hole, vázání a boty. Pojem lyžařská výstroj
zahrnuje oblečení, brýle, přilba, chrániče, rukavice atd. Výcvik lyžování může lyžařská
výzbroj a výstroj velmi ovlivňovat. Důležité je, aby rodiče byly informováni,
které vybavení je pro děti vhodné. V dětech bychom měli vypěstovat kladný vztah k jeho
lyžařskému vybavení (Vodičková a Příbramský, 2005).
Výzbroj a výstroj se přizpůsobuje požadavkům moderního využití. Neustále dochází
k vývoji v použití kvalitnějších materiálů (Gnad a kolektiv, 2008).
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2.2.1

Výzbroj

Lyže
Lyže umožňují snadnější pohyb v zasněženém terénu. Jsou vyráběny z kovu, dřeva
a syntetických materiálů. Na lyži rozlišujeme špičku, přední ohbí, střední část (pedál),
patku a skluznici (Gnad a kolektiv, 2008).
V posledních letech došlo k velkým proměnám v konstrukci lyží. Dnes jsou lyže kratší
s větším bočním vykrojením pro snadnější jízdu po hranách lyže. Jde o tzv. carvingové
lyže. Toto vykrojení lyže má vliv na iniciaci oblouku a vyjetí z něj. Lyže pro předškolní
děti se vyrábějí od délky 70cm, přičemž vhodná délka je 10cm pod výšku ramen. Pro děti
ve školním věku je vhodná délka lyží po ramena. Pro pokročilé lyžaře se doporučují lyže
v délce mezi ramen a nosem (Vodičková a Příbramský, 2005).
Boty
Lyžařské boty jsou tvořeny pevným skeletem z plastu a vnitřní botičkou. Zapínání bot
se provádí přezkami. Boty by měla být co nejtěsnější, ale zároveň nikde netlačit. Lyžařské
boty pro začátečníky mají většinou pouze jednu přezku, jsou měkčí a pohodlnější. Boty
s více přezkami jsou tvrdší a umožňují přesnější ovládání lyží (Vodičková a Příbramský,
2005).
Reichert a Musil (2007) doporučují pro děti předškolního věku boty se zadním nástupem,
které se lehce nazouvají a jsou zároveň nižší a pohodlnější. Pokročilý lyžaři využívají
vícepřezkové boty.
Vázání
Vázání slouží k upnutí boty k lyži. Aby byla zajištěna maximální bezpečnost, měly
bychom si nechat seřídit lyže u odborníka. Ten vypínací síly dle hmotnosti a úrovně
lyžařských dovedností (Vodičková a Příbramský, 2005).
I přes to, že jsou děti pružnější a pohyblivější než dospělý, je bezpečnostní vázání
samozřejmostí a naprostou nutností. Vypínací síly se uvádí v jednotkách DIN (Reichert
a Musil, 2007).
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Hole
Sjezdové hole se vyrábějí ze slitin lehkých kovů. Důležitým ukazatelem při výběru
je pohodlná rukojeť a správná délka. Tu určíme tak, že pokud chytíme hůl z rukojeť, měl
by být úhel v loketním kloubu 90 stupňů. Při výuce dětí se lyžařské hole nepoužívají
(Vodičková a Příbramský, 2005).
2.2.2

Výstroj

Oblečení
Dětské oblečení má stejné vymoženosti jako oblečení pro dospělé. Mělo by být funkční,
příjemné a odolné proti vlhkosti. I u dětí platí, že je vhodné využívat více vrstev. První
vrstva by měla být z materiálů, které odvádí pot a zároveň tepelně izolují. Další vrstvou
by měla být fleecová mikina. Poslední vrstvou je lyžařská bunda či kombinéza. Vhodné
dětské lyžařské kalhoty jsou takové, které mají zvýšený pás a návleky před lyžařské boty,
které zabraňují vniknutí sněhu do bot (Treml, 2004).
Přilba
Ochrana hlavy je především u dětí velmi důležitá a nezbytná. Vhodná je přilba, která
je vyrobena z tvrzených plastů s laminátovými a uhlíkovými vlákny. Vnitřek přilby tvoří
měkké materiály. Velmi důležité je i správná velikost přilby (Treml, 2004).
Rukavice
Rukavice tepelně izolují ruce, chrání je před vlhkostí a zraněním. Pro děti jsou velmi
vhodné palčáky (Treml, 2004).
Brýle
Brýle chrání oči před UV–zářením nebo před hustým sněžením. Stupeň ochrany před UVzářením určuje kvalita filtru (Treml, 2004).
2.2.3

Pomůcky

Rozlišujeme stálé a přenosné výukové pomůcky.
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Stálé výukové pomůcky
Jsou součástí dětského hřiště. Mohou být vytvořeny úpravou terénu, nebo v průběhu zimní
sezony ze sněhu. Následuje výčet nejčastěji využívaných výukových pomůcek (Treml,
2004).
„Terénní útvary u nás většinou nelze připravit jen ze sněhu, využíváme proto základ
z plechu či jiných vhodných materiálů, které jsou následně zasněženy a upraveny
do požadovaného tvaru“ (Gnad a kolektiv 2008, s. 124).
Příčné vlny – jsou tvořeny napříč směru jízdy. Dosahují výšky 50-60cm.
Vzdálenost vrcholů by měla být 5,5-6m. Pro snazší orientaci je vhodné vrchol
každé vlny označit.
Varhany, šlapačka – jedná se o příčné vlny, které jsou tvořeny střídavě pro pravou
a levou lyži. Výška by se měla pohybovat kolem 30–40cm. Při přejezdu je jedna
noha na vrcholu vlny a druhá dole.
Hřbety, hrany – podélné terénní tvary ve směru spádnice.
Tobogan – jedná se o trasu, která je tvořena ve sněhu.
Sněhový můstek pro skoky – Pro děti ideálně 20-30cm. Plocha nájezdu a doskoku
musí být široká a upravená.
Přenosné výukové pomůcky
Předměty, které využíváme při lyžování a mohou obohatit výuku např. slalomové tyče,
hříbky, kloboučky, carvingové bóje, obrázky, figurky, umělohmotné pomůcky, podjížděcí
branky, cvičné zábradlí, lano na stoupání, stoupací koberec, lyžařský kolotoč, házení na cíl,
barevné míče, kostky, umělohmotné hračky, kruhy apod. (Treml, 2004).

2.3 Lyžařský učitel
V nejširším slova smyslu učitel lyžování realizuje podle svých možností, znalostí
a schopností lyžařskou výuku. Může jím být rodič, učitel tělesné výchovy nebo jiné
aprobace,instruktor v lyžařském kroužku či oddíle, nebo profesionální učitel v lyžařské
škole. Učitel lyžování musí mít výborné lyžařské dovednosti. Musí umět přizpůsobit výuku
věku a schopnostem svěřenců. Dále musí mít odpovídající tělesnou zdatnost, velmi dobrou
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kondici a v neposlední řadě musí znát obecné i odborné znalosti a vědomosti z pedagogiky
a metodiky lyžování. Profesionální učitel musí dosáhnout určitého stupně specializovaného
vzdělání, které získá v instituci, která má příslušnou akreditaci (Treml, 2004).
Gnad a kolektiv (2005) dále uvádějí, že lyžařský instruktor musí mít žádoucí způsoby
chování a jednání. Musí být správným vzorem při vyučování a výchovném procesu.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává akreditační podmínky na vzdělávací
zařízení pro vzdělávání lyžařských pedagogů v ČR. Většina akreditovaných zařízení
je sdružena pod hlavičkou INTERSKI ČR. V České republice je třístupňový systém
lyžařských kvalifikací – instruktor lyžování, cvičitel lyžování a učitel lyžování (APUL,
2011).
Lyžařský učitel by měl mít kladný vztah k dětem. Měl by často své svěřence kladně
hodnotit a podporovat jejich snahu při učení. První seznámení dítěte s lyžováním často
probíhá právě pod vedením lyžařského instruktora a právě na jeho přístupu závisí, zda
si dítě vytvoří k této dovednosti kladný vztah. Důležité je, aby se lyžařský instruktor
na každou výukovou lekci připravil.

2.4 Bezpečnost
2.4.1

Lyžařské prostředí

Lyžařské prostředí ovlivňují zejména klimatické faktory, sníh a terén. V horách je počasí
velmi proměnlivé, tudíž je třeba výuku přizpůsobit aktuálnímu stavu počasí. Často
se můžeme setkat se sněhovou bouří, hustým sněžením, silným mrazem, sníženou
viditelností, či větrem. Před těmito nepříjemnosti se můžeme částečně chránit vhodným
lyžařským oblečením, či lyžařskou výstrojí, jako jsou například brýle. Tyto situace dávají
učiteli prostor vést výuku výchovným směrem a učit děti, jak se v takovýchto situacích
chovat a jak se podmínkám přizpůsobovat (Vodičková, Příbramský, 2005).
Lyžování přináší jak pozitivní zážitky, tak i určité nebezpečí, které se zvyšuje nezkušeností
lyžařů. Důležité je mít povědomí o pobytu v zimní přírodě, chování na lyžařských tratích
a postupu při úrazech. Instruktor se dostává do role učitele jízdy na lyžích a zároveň
poradcem při výběru vhodné lyžařské výzbroje a výstroje a poskytuje informace
o bezpečném a vhodném chování v horském terénu (Gnad a kolektiv, 2008).
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V horském terénu se může vyskytnout několik nepříznivých podmínek najednou,
které se stávají pro lyžaře nebezpečné a mohou ohrozit jeho zdraví. Je důležité tyto
podmínky znát a umět jim předcházet (Gnad a kolektiv, 2008).
Lyžování s sebou přináší riziko zranění a úrazů. Nebezpečí můžeme rozdělit na subjektivní
a objektivní (Vodičková, Příbramský, 2005).
Subjektivní nebezpečí
Gnad a kolektiv (2008) subjektivní nebezpečí označuje jako důsledek chyb, kterých
se můžeme dopustit. Většinou jde o nedostatečnou fyzickou a odbornou přípravu,
neopatrnost, lehkomyslnost a přílišné sebevědomí. U nezkušených jedinců může dojít
k psychickému zhroucení, rychlé ztrátě tělesné síly, začnou podléhat zmatku a přestanou
logicky uvažovat. Důsledkem pak může být úraz, prochladnutí, blouznění, ale i umrznutí.

Jde o vlastní chyby lyžaře, které plynou z přecenění vlastních sil. „U dětí se velmi často
stává, že nedokážou odhadnout hranice svých možností, nedokážou předvídat situaci,
nedokáží včas a správně reagovat na změnu. Při lyžařském výcviku dětí i dospělých
je třeba se vyvarovat následujícím zdrojům nebezpečí:
a) Nedostatečná fyzická příprava a technická vyspělost, zdravotní indispozice, únava;
b) Neopatrnost související s přílišným sebevědomím a přeceňováním vlastních sil
a schopností;
c) Nedostatečná lyžařská výzbroj a výstroj;
d) Oblečení neodpovídající povětrnostním podmínkám
e) Výběr těžkého terénu, pohyb za zhoršeného počasí
f) Pohyb v neznáme oblasti bez průvodce nebo bez předběžného seznámení s terénem
g) Neuposlechnutí pokynů Horské služby
h) Organizační a pedagogické nedostatky při lyžařském výcviku“ (Příbramský
a Vodičková 2005, s. 30).
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Objektivní nebezpečí
Jedná se o terén, sníh a povětrnostní vlivy (Příbramský a Vodičková, 2005).
Objektivní nebezpečí není závislé na vlivu lyžaře. Jde zejména o nepříznivé přírodní
podmínky. Pokud se do nepříznivé situace dostaneme, snažíme se nebezpečí zcela vyhnout,
nebo alespoň zmírnit jeho důsledky na minimum. Vždy rozhoduje naše zkušenost,
teoretická a praktická příprava a duchapřítomnost (Gnad a kolektiv, 2008).
Terénní podmínky:
Při výcviku dětí by měl instruktor znát terén a zvolit vhodná cvičení pro daný úsek
sjezdovky. Lyžaře může ohrozit náhlá změna náročnosti terénu. Nebezpečná
a obtížná místa jsou na sjezdovkách značeny mezinárodními lyžařskými značkami
(Příbramský a Vodičková, 2005).
Gnad a kolektiv (2008) uvádí, že se může jednat například o ostré hřebeny,
zledovatělé plotny, příkré svahy, náhlé zlomy, nevysněžené potoky, kamenitá pole,
padlé stromy, husté nízké porosty, nezasněžené pařezy, závěje či převisy atp.
Sněhová pokrývka:
Dětem bychom měly umožnit setkat se s co nejvíce podobami sněhové pokrývky
(hluboký sníh, krusta, zledovatělá sjezdovka, mokrý, vatový, prachový, těžký
apod.) (Příbramský a Vodičková, 2005).
Gnad a kolektiv (2008) uvádí, že nejčastější úrazy jsou zejména v hlubokém sněhu,
krustě, na zledovatělém povrchu a při jízdě v mokrém a těžkém sněhu. Neméně
nebezpečné jsou sněhové převisy, sněhová pole a pohybující se masy sněhu –
laviny. Těmto místům je vodné se vyhýbat.
Povětrnostní podmínky:
Může docházet k náhlým změnám počasí. Problémy může způsobit mlha, sněžení,
stmívání, sluneční záření, mráz, vítr, sněhová vichřice, či sněhová vánice.
V takovýchto podmínkách hrozí snížená viditelnost, snížení orientace, prochladnutí
a omrzliny. Těmto podmínkám se snažíme vyhnout. Rozhodující je zkušenost,
připravenost, duchapřítomnost a rozhodnost (Příbramský a Vodičková, 2005).
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Gnad a kolektiv (2008) upozorňují na tmu a mlhu, za které je velmi snížená
viditelnost a orientace. Jako zrádné označují difúzní světlo, které vzniká
při pronikání slunečního záření clonou mlhy nebo nízkých mraků. Terén poté
splývá a jeví se jako plochý a rovný, není možné správně odhadnout vzdálenosti
a sklon svahu. Sluneční paprsky mohou poškodit zrakové vnímání a mohou
způsobit těžké popáleniny. Mráz a vítr je velmi nebezpečný při nedostatečné
výstroji. Snadněji dojde k podchlazení a mohou způsobit i omrzliny. Nepříjemnosti
v orientaci a pohybu může způsobit také vánice či vichřice. Nepříznivému počasí
se můžeme

chránit vhodným oblečením, které je vyrobeno z moderních

materiálů, které propouštějí pot, ale zároveň udržují tělesnou teplotu a chrání
nás proti větru a vodě.
2.4.2

Pravidla pro sjezdové tratě

Pokud budeme při lyžování dodržovat následující pravidla, můžeme přejít mnoha
nepříjemnostem. Na sjezdových tratích a hřebenových turistických trasách provádí dohled
Horská služba. Bezpečnost upravuje „Bílý kodex“, který je platný ve všech alpských
zemích a stojí za ním Mezinárodní lyžařská federace FIS (Gnad a kolekitv, 2008).
Při pohybu na lyžích je důležité dodržovat pravidla pohybu na lyžařských tratích.
Pravidla pro pohyb na sjezdových tratích (tzv. „Bílý kodex FIS“):
1. „Ohleduplnost
Každý se musí chovat tak, aby neohrozil jinou osobu a nezpůsobil jí škodu
2. Přiměřenost rychlosti a způsobu jízdy
Každý musí jet rychlostí a způsobem odpovídajícím jeho schopnostem, podmínkám
a počasí
3. Bezpečnost směru jízdy
Každý má možnost vybrat si svůj směr jízdy. Musí však jet tak, aby se vyhnul
nebezpečí srážky s osobou pohybující se pod ní.
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4. Předjíždění
Předjíždět se může zleva i zprava, ale vždy s takovým odstupem, aby bylo možné
zareagovat na pohyb předjížděné osoby.
5. Začátek jízdy a přejíždění svahu
Každý lyžař, který vjíždí na sjezdovou trať nebo ji přejíždí, musí dávat pozor
a sledovat vše pod sebou i nad sebou, aby nezpůsobil nebezpečí sobě i jiným.
6. Zastavení
Lyžař se může zastavit a stát pouze na místech, kde je dobře vidět a kde nebrání
v dobrém výhledu. Zastavit a stát může pouze na okraji sjezdovky.
7. Stoupání a sestupování
Stoupat se může po okrajích sjezdových tratí, se zvláštní opatrností v místech
se sníženou viditelností. Totéž platí i pro sestupování.
8. Respektování značek
Každý lyžař musí respektovat veškerá značení umístěná na sjezdových tratích
a lyžařských cestách.
9. Pomoc při nehodách
Každý je povinen v případě nehody a zranění jiného lyžaře poskytnout první
pomoc.
10. Povinnost identifikace
Každý účastník i svědek nehody je povinen poskytnout základní osobní údaje“
(Vodičková, Příbramský 2005, s. 32-33).
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3

Metody výuky

Vyučovací metodou si volíme způsob, jakým chceme žákovi předávat znalosti
a dovednosti. Metody spolu vzájemně souvisí, doplňují se a navazují na sebe. Vyučovací
metodu volíme vzhledem k věku žáků. U dětí je vhodné používání zejména úkolové,
problémové, herní a soutěžní metody (Vodičková a Příbramský, 2005).

3.1 Slovní instrukce
V předškolním a mladším školním věku bychom měli podávat dětem obrazné instrukce
(např. ,,skrč se jako trpaslík“). Instrukce musejí být srozumitelné, stručné a jasné.
U předškolních dětí není nutné používat lyžařské názvosloví, ale je důležité přizpůsobit řeč
dítěti tak, aby pro něj byla instrukce srozumitelná. Důležitou součástí slovní metody jsou
okamžité instrukce, kterými instruktor ovlivňuje průběh pohybu žáka (např. „pokrč
kolena“). Mezi okamžité instrukce patří pochvala, která je u dětí předškolního věku velmi
důležitá a měla by být nedílnou součástí výcviku. Dále mezi slovní instrukce patří
akustické signály, které se při výuce vyskytují ve formě krátkých zvolání při rozhodující
části pohybu (např. „dolů – nahoru“). Signál musí být synchronizován s průběhem
nacvičovaného pohybu. Slovní instrukci tvoří také rozbor jízdy žáka. U předškolních dětí
opravujeme pouze hrubé chyby. Žák musí mít chuť v lyžování pokračovat i nadále. Našim
úkolem je žákovi navrhnout cvičení, jak chybu odstranit (Treml, 1984).

3.2 Zraková instrukce
Jde o ukázku pohybu, kterou může vykonávat lyžař, nebo si ukázku můžeme prohlédnout
z dostupných filmových, či kamerových materiálů. Vhodné je, pokud se tato metoda spojí
se slovní instrukcí (Vodičková a Příbramský, 2005).
Treml (1984) uvádí, že metoda zraková instrukce by měla navazovat ihned po instrukci
slovní a to zejména u předškolních dětí. Vhodné je využívat schopnost napodobování.
Pro děti je efektivnější několik ukázek, než dlouhý výklad. Ukázka je pro ně rozhodujícím
zdrojem informace. Při ukázce se snažíme dodržovat prostorový i časový průběh cviku.
Nejdůležitější prvky cviku se mohou i mírně přehánět (např. pokrčení v kolenou). Ukázka
i nácvik pohybu by měly následovat bezprostředně za sebou.
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3.3 Úkolová metoda
„Žákovi uložíme určitý pohyb nebo jízdu za takových podmínek, které jej přinutí
zvládnout žádoucí pohybovou dovednost“ (Vodičková a Příbramský 2005, s. 22).
Jak je v publikaci dále uvedeno, je tato metoda vhodná pro mládež a začátečníky. Metoda
je pro žáky velmi efektní a také přitažlivá.
Treml (1984) uvádí, že instruktor v této metodě nevysvětluje dítěti, co musí udělat, ale dítě
na si řešení úkolu musí přijít samostatně. Dítě svou pozornost směřuje ke splnění úkolu
a výukový záměr si neuvědomuje. Nevýhodou této metody je, že dítě nezná nejlepší
způsob provedení pohybového prvku a nezná jeho smysl. Tato metoda je vhodná
u začínajících lyžařů a u dětí. Je vhodné tuto metodu zařadit do výuky dětí, neboť je v ní
obsažena volnost provedení pohybu. Při používání této metody lyžařským instruktorem
je nutné, aby instruktor znal pohybový základ cviku.
Tato metoda podporuje tvořivost a samostatné rozhodování. Prohlubuje prožitky. Její
využití je vhodné při zadání komplexního úkolu, který obsahuje splnění několika dílčích
pohybových úkolů (Gnad a kolektiv, 2008).

3.4 Problémová metoda
Žákovi zadáme určitý pohybový problém, který následně musí vyřešit. Tuto metodu
využíváme pouze u již osvojených dovedností a zvládnutých cviků (Vodičková
a Příbramský, 2005).
Dítě musí rozhodnout o způsobu řešení a samostatně provést širší pohybový úkol. Využívá
se u již nacvičených dovedností pro jejich upevnění (Gnad a kolektiv, 2008).
Treml (1984) dodává, že problémovou metodou je každá volná jízda.

3.5 Herní metoda
Hry rozlišujeme na malé (odehrávají se na malém prostoru a nejsou časově náročné)
a velké (jsou organizovány na větším prostoru, jsou náročnější jak z hlediska organizace,
tak z hlediska zajištění bezpečnosti a jsou i časově náročné). Hlavním znakem hry je její
fantazijní, či dobrodružný charakter a je velmi důležitou součástí jejich světa. Hra
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se podobá pohybovému úkolu, jelikož i zde odvádíme pozornost od nácvikového záměru
(Vodičková a Příbramský, 2005).
Při hře může jít o vítězství, ale hlavním cílem je prožitek (Gnad a kolektiv, 2008).
Treml (1984) uvádí, že hra může mít více výukových záměrů.

3.6 Soutěžní metoda
Tato metoda má úspěch převážně u starších dětí, které mají zájem o výkon. Metoda
je vhodná pro starší děti, které chtějí své výkony porovnávat s výkony ostatních. Instruktor
by měl vždy volit takové soutěže, aby měly možnost vyhrát všichni žáci (Vodičková
a Příbramský, 2005).
Soutěže jsou silným podnětem pro zvýšení výkonnosti dětí. Jde o dosažení vítězství.
Důležité je vymezení a dodržování pravidel. Soutěž zpravidla bývá zaměřena na jeden
pohybový úkol (Gnad a kolektiv, 2008).
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4

Zásady výuky

Vyučovací zásady slouží ke zefektivnění vyučovacího procesu. Všechny spolu úzce
souvisejí a průběhu vyučovacího procesu se prolínají. Můžeme je využívat i při výuce
lyžování.

4.1 Zásada uvědomělosti a aktivity
Dítě by se mělo ztotožnit s výukovým záměrem. Dítě musí vnitřně souhlasit s tím,
co se učí. Důležité je, aby učitel hodnotil dítě kladně, povzbuzovat ho a oceňovat jeho
pokroky při výuce (Treml, 2004).

4.2 Zásada přiměřenosti a individuálního přístupu
Učitel musí vždy respektovat lyžařské zkušenosti a dovednosti žáka, jeho věk, zdravotní
stav, pohlaví, atd. Musíme dodržovat postup výuky od hrubého provedení cviku
k jemnému, od snadného k obtížnému, od známého k neznámému, od jednoduchého
ke složitému a dále dodržovat individuální výukový přístup (Treml, 2004).

4.3 Zásada všestrannosti
Která zahrnuje fyzickou připravenost žáka, lyžařskou všestrannost, technickou
všestrannost a vjemovou všestrannost. Fyzickou připraveností žáka rozumíme stupeň
tělesné zdatnosti a pohybové koordinace dítěte. Bez těchto předpokladů nemůžeme
nacvičovat některé prvky lyžařské techniky. Lyžařskou všestrannost naplníme oživením
výuky sjezdového lyžování pomocí běžeckého lyžování, či jízdě na supershorties.
Technickou všestrannost podporujeme cvičením v proměnlivých podmínkách. Vjemová
všestrannost obohacuje žákovi představu o pohybu (Treml, 2004).
Gnad a kolektiv (2008) uvádí zásadu názornosti, zásadu uvědomělosti a aktivity, zásadu
přiměřenosti výuky, zásadu individuálního přístupu, zásadu „od lehčího ke složitějšímu“
a zásadu „od známého k neznámému“.
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5

Metodika výuky začátečníků

Instruktoři v lyžařských školách postupují dle metodik výuky lyžování. Klientem lyžařské
školy mohou být děti předškolního věku i dospělé osoby. Metodický základ se při výuce
dítěte a dospělého neliší, avšak instruktor musí být schopen přizpůsobit výuku věku
a schopnostem klienta. Dále uvádím metodiku výuky lyžařských dovedností dle APUL.

5.1 Přivyknutí na lyžařskou výzbroj a výstroj
Jde o seznámení s lyžařskou výzbrojí a výstrojí Většina klientů lyžařských škol jsou
začátečníci, tudíž jim činí problémy i jednoduché pohyby. Dochází k automatizaci
základních pohybů na lyžích. Doporučuje se provádět rovnovážné pohyby nejprve bez lyží,
poté na jedné lyži a následně na obou lyžích. Např. lokomoční pohyby v lyžařských
botách, střídavé zvedání špičky a patky lyže, koloběžka, výstupy stranou, předklon/záklon,
úklony vpravo/vlevo, vstávání po pádu. Všechna cvičení provádíme na rovině. Z hlediska
bezpečnosti by místo nemělo být příliš frekventované ostatními lyžaři (APUL, 2011).

5.2 Jízda po spádnici
Při jízdě přímo nacvičujeme základní sjezdový postoj, jehož správné provedení je nezbytné
pro osvojování dalších pohybových dovedností. Obě lyže jsou v paralelním postavení
vzdálené na šířku pánve. Kyčle, kolena a kotníky jsou mírně pokrčené, trup je v mírném
předklonu. Pohled směřuje vpřed. Nácvik obohacujeme rovnovážnými cvičeními
v horizontálním a vertikálním směru. Volíme mírný, krátký svah s dojezdem do roviny
či do protisvahu (APUL, 2011).

5.3 Jízda po spádnici v pluhu
Pluhové postavení či oboustranný přívrat slouží k regulaci rychlosti a také jako průprava
pro zatáčení v pluhu. Špičky lyží směřují k sobě a patky od sebe. Váha je na vnitřních
hranách lyží. Zvětšení přívratného postavení a větší zahranění vedou k většímu brzdivému
efektu a zastavení. Nejprve učíme přívratné postavení na místě, poté i v pohybu. Při výuce
opět volíme mírný terén s bezpečným dojezdem do roviny (APUL, 2011).
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5.4 Oblouk v pluhu
Nejjednodušší forma zatáčení. Oblouk zahájíme pohybem těla nahoru a dopředu ve směru
budoucí jízdy. Na spádnici přeneseme hmotnost těla na vnější lyži. Nejprve učíme oblouk
z rozjezdu ze spádnice doleva/doprava, poté postupujeme nácvikem navazovaných
oblouků v pluhu. Pro zdokonalování oblouků v pluhu je dostupné velké množství
zdokonalovacích cvičení. Pro nácvik volíme mírný široký svah a eliminujeme nebezpečí
lyžařů přijíždějících shora (APUL, 2011).

5.5 Výuka jízdy na vleku
Jízda na vleku slouží v procesu výuky dětí jako silná motivace, šetří jejich fyzické síly
a ony mají poté více sil i času na procvičování lyžařských dovedností. Důležité je jízdu
na vleku vysvětlit a připravit se na ni. Ideální je nechat děti pozorovat ostatní lyžaře,
jak nastupují na vlek. Upozorňujeme žáky, aby zůstali stát vzpřímení (APUL, 2011).
V lyžařské škole Zajda slouží jako vlek dětské pohyblivé lano. Jízdu na laně v kurzech
zařazujeme ihned po zvládnutí bezpečného zastavení. Dětem vysvětlíme, že musí stát
a pevně se držet lana. Vždy provádíme názornou ukázku s kontrastem chybné jízdy.
Při prvních pokusem dětem pomáháme postrčením (APUL, 2011).
V této fázi výuka v kurzech předškolních dětí většinou končí.

5.6 Škola hranění
Nácvik probíhá při jízdě šikmo svahem, kdy se poprvé objevuje pocit na zahraněných lyží
v paralelním postavení. Klient se poprvé dostává z ploch lyží na jejich hrany. Pohyb
provádíme předsunutím vyšší lyže, zatížením nižší lyže a přikloněním kotníků, kolen
a pánve ke svahu, které kompenzuje mírný odklon trupu. Při nácviku jízdu vždy provádíme
na obě strany, zvedáme patu vyšší lyže, opakujeme změnu hranění (sesouvání). Volíme
dostatečně široký, středně strmý svah. Z hlediska bezpečnosti je důležité dávat pozor
na lyžaře přijíždějící shora, jelikož v těchto cvičení přejíždíme sjezdovku příčně (APUL,
2011).
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5.7 Oblouk z přívratu vyšší lyže (přechodový oblouk)
Přechodový prvek mezi oblouky v pluhu a paralelními oblouky. Oblouk zahájíme pohybem
těla nahoru a dopředu ve směru budoucí jízdy. Zároveň vysuneme vyšší lyži do přívratného
postavení. Na spádnici přeneseme hmotnost na vnější lyži. Postupně přisouváme vnitřní
lyži až do paralelního postavení. Obě lyže jsou neustále v kontaktu se sněhem. Cvičení
provádíme nejprve na místě, poté v pohybu. Pro tato cvičení volíme středně strmý a
dostatečně široký svah (APUL, 2011).

5.8 Paralelní oblouk (dlouhý a střední poloměr)
Po celou dobu jízdy vedeme lyže v paralelním postavení. Oblouk zahájíme pohybem těla
nahoru a dopředu ve směru budoucí jízdy a následným přehraněním a změnou zatížení
lyží. Pánev směřuje dovnitř oblouku. Oblouk je v celém svém průběhu smýkaný.
Při nácviku postupujeme zmenšováním přívratného postavení lyží v oblouku z přívratu
vyšší lyže, poté nacvičujeme oblouky ke svahu z rozjezdu šikmo svahem či ze spádnice,
nakonec zařazujeme navazované paralelní oblouky. Pro výuku volíme mírný až středně
strmý svah (APUL, 2011).

5.9 Zapíchnutí hole
Hole slouží pro správnou rytmizaci oblouků, udržení rovnováhy a stabilizaci trupu (APUL,
2011).
Při výuce dětí se lyžařské hole nepoužívají.

5.10 Paralelní oblouk (krátký poloměr)
Vychází z dynamického pohybu těla nahoru a dopředu ve směru jízdy a je charakterizován
rychlou výměnou nohou pod stabilním trupem. Při jeho nácviku využíváme zkracovaní
poloměru paralelního oblouku (APUL, 2011).
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PRAKTICKÁ ČÁST
6

Cíl, dílčí cíle a výzkumné otázky

Cílem bakalářské práce je zjistit, zda je pro výuku lyžování předškolních dětí efektivnější
herní, či úkolová metoda.

Dílčí cíle
1. Vypracovat model metodiky lyžování dětí předškolního věku na základě herní
metody
2. Sestavit model výuky lyžování na základě úkolové metody
3. Aplikovat oba modely metodiky v praxi
4. Zhodnotit a porovnat modely obou metodik

Výzkumné otázky
Výzkumná otázka č. 1 - Jsou obě metody vhodné pro výuku dětí předškolního věku?
Výzkumná otázka č. 2 - Která z metod zajistí efektivnější výuku lyžování?
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7

Metody práce

Základní metodou této práce byl experiment.
Výuku lyžování jsem prováděla pomocí dvou výukových metod. Jedna byla založena
na základě her a druhá na základě úkolu. Pro každou metodiku jsem zvolila dvě skupiny
dětí, na kterých jsem danou metodu aplikovala. Všechny čtyři skupiny tvořily děti
předškolního věku z mateřských škol, které se účastnily lyžařského kurzu v lyžařské škole
Zajda. Pro svůj experiment jsem si zvolila skupiny tvořené dětmi, které doposud neměly
s lyžováním žádnou zkušenost. Na základě pozorování jsem průběh experimentu
zaznamenávala do tabulek, které ukazovaly pokroky dětí v jednotlivých lekcích. Tabulka
je tvořena lyžařskými dovednostmi, které každou lekci ohodnotím pomocí posuzovací
škály od 1 do 5, přičemž číslem 1 je označováno bezchybné provedení dovednosti a číslem
5 je bodováno velmi nepřesné provedení. Výsledky experimentu hodnotím na základě
stupně zvládnutí lyžařských dovedností.
Obě metody jsou ve svém metodickém základu totožné, ale výuka pomocí jedné a druhé
je rozdílná. V metodice založené na herním základu využívám pro nácvik jednotlivých
dovedností hry, které děti motivují k provedení nacvičované dovednosti. U dětí
předškolního věku se hra využívá jako hlavní vyučovací prostředek. Cílem mé práce
je ukázat, zda je hra nejvhodnější i při výuce lyžování. Druhá metodika je sestavena
na základě úkolů, které dětem zadávám a ony si jejich provedením osvojují lyžařské
dovednosti.
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Tab. č. 1: Hodnotící škála
Známka

Provedení

1

Bezchybné provedení

2

Skvělé provedení s nepatrnými odchylkami

3

Dobré provedení s mírnými odchylkami

4

Nedostačující provedení

5

Velmi nepřesné provedení

Tabulka číslo jedna charakterizuje hodnotící škálu, kterou jsem samostatně vytvořila a dle
ní hodnotila zvládnutí lyžařských dovedností. Děti byly hodnoceny známkou 1 – 5,
přičemž známkou 1 je označeno bezchybně provedené zvládnutí pohybu a známku 5
získaly děti, které pohyb provedly velmi nepřesně.
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Tab. č. 2: Hodnotící tabulka
Jméno: (iniciály a pohlaví dítěte)
Věk: (X let, X měsíců)
Dovednost:

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

pozorování

pozorování

pozorování

pozorování

pozorování

Pravolevá rovnováha

X

Pocit skluzu

X

Obraty

X

Výstupy

X

Lyžařský postoj

X

Klouzavý pluh

X

Brzdivý pluh

X

Oblouk v pluhu

X

Vertikální pohyb

X

Přívrat vyšší lyže

X

Paralelní oblouk

X

Tabulka číslo dvě znázorňuje dovednosti, které byly při experimentu bodovány. Každé dítě
v mé skupině mělo svoji hodnotící tabulku, kterou jsem si označila jeho iniciály, pohlavím
a věkem. V prvním sloupci jsou vypsány hodnocené dovednosti. Lyžařský kurz byl tvořen
5 lekcemi a každá z nich byla rozdělena na 2 hodiny. Pokroky v nacvičovaných
dovednostech jsem hodnotila v závěru každé vyučovací hodiny. V poslední páté lekci
je druhá část hodiny nehodnocena, jelikož již neprobíhala výuka, ale dětem byly rozdány
diplomy, medaile a ceny za absolvování lyžařského kurzu.
Model výuky
Herní metoda (viz. příloha 1)
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Úkolová metoda (viz. příloha 2)
V příloze číslo jedna a dvě nalezneme metodiky, dle kterých jsem postupovala při výuce
dětí. Jedna metodika je sestavena na základě herní metody a druhá na základě úkolů. Obě
metodiky jsou totožné, avšak přístup k výuce je jiný. Hlavním úkolem obou metodik
je vybudovat v dětech pozitivní vztah k lyžování. V pondělí a úterý jsem výuku vedla
pomocí herní metody. Ve středu a čtvrtek byla výuka vedena pomocí úkolové metody.
Při sestavování modelů metodik jsem vycházela ze své 3leté praxe v lyžařské škole,
zkušeností z praxí s předškolními dětmi a z odborné literatury uvedené ve zdrojích. Dítě
v předškolním věku neudrží příliš dlouho pozornost a po čase se začíná vytrácet motivace.
Z tohoto důvodu jsem do metodik zařadila dostatečné množství aktivit, abych mohla
při poklesu zájmu rychle změnit prováděnou činnost a vnést do výuky nový pozitivní
náboj.
Metodiky jsou určeny dětem ve věku 3 – 6 let, případně starším začátečníkům. Dodržují
pravidla posloupnosti, postupují od jednoduchého k obtížnějšímu, od přivyknutí
na lyžařskou výzbroj až po paralelní oblouk.
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8

Realizace výzkumu

8.1 Popis prostředí
Výzkum probíhal ve ski areálu Šacberk na Vysočině, který nabízí 380m dlouhou a 40m
širokou sjezdovou trať s převýšením 81,6m. Trať je označována jako středně těžká. Areál
disponuje dvoukotvou, která slouží pro přepravu lyžařů. Součástí je dětský park
ohraničený bezpečnostním plotem a dětským provazovým vlekem.

8.2 Lyžařská škola Zajda
Působí zde lyžařská škola Zajda, která funguje již 4. rokem. Součástí LŠ je ski servis
a půjčovna lyžařského i snowboardového vybavení. Lyžařská škola nabízí individuální
výuku lyžování a snowboardingu pro děti i dospělé. Každoročně pořádá kurzy pro děti
z mateřských a základních škol z okolí Jihlavy a Havlíčkova Brodu.
Již šestým rokem jsem držitelkou licence “C“ - instruktor školního lyžování, kterou jsem
byla povinna si tento rok obnovit a již 3. rokem pracuji v lyžařské škole Zajda.
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9

Charakteristika výzkumného souboru

Výzkum byl realizován na čtyřech skupinách dětí předškolního věku. Skupiny byly
tvořeny dětmi, které doposud neměly žádné zkušenosti s lyžováním. Rozřazení proběhlo
na základě rozhovoru s dětmi. Složení a počet dětí se v průběhu kurzů měnil díky
pokrokům dětí, či kvůli nemoci.
1. skupina (pondělí)
Minimální počet dětí: 4 děti
Maximální počet dětí: 8 dětí
Věkové složení: 4 – 6 let; 1 čtyřleté, 4 pětileté, 3 šestileté

2. skupina (úterý)
Minimální počet dětí: 4 děti
Maximální počet dětí: 10 dětí
Věkové složení: 4 – 5 let; 4 čtyřleté, 6 pětiletých

3. skupina (středa)
Minimální počet dětí: 5 dětí
Maximální počet dětí: 8 dětí
Věkové složení: 5 – 7 let; 5 pětiletých, 2 šestileté, 1 sedmileté

4. skupina (čtvrtek)
Minimální počet dětí: 4děti
Maximální počet dětí: 6 dětí
Věkové složení: 4 – 5 let; 1 čtyřleté, 5 pětiletých
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Organizace výzkumu
Pro svůj výzkum jsem si zvolila 1. běh kurzů mateřských škol, který se konal od 8. 1. 2018
– 9. 2. 2018. Při lyžařském kurzu je zajištěné vyzvednutí a odevzdání dětí z MŠ, přeprava
autobusem na svah a zpět, zapůjčení lyžařské výzbroje, dopolední svačinka a v poslední
lekci odměny, medaile a diplomy pro děti. Kurzy probíhají od pondělí do pátku v pěti
týdnech. Výuka probíhá 2h týdně v 5týdenním režimu, skupinovou formou od 9.00-11.00
s přestávkou na dopolední svačinu ve ski baru v areálu. Výzkum jsem prováděla od pondělí
do čtvrtka. Pondělí a úterý jsem věnovala pozornost herní metodě a ve středu a čtvrtek
jsem se zaměřila na metodu úkolovou. Obě metody jsem tedy zkoumala na 2 skupinách
dětí. Výzkumný soubor tvořily děti, které jsou lyžařskými začátečníky. Skupinu tvořilo
6–10 dětí ve věku od 4–7 let.
Výzkum probíhal na čtyřech skupinách dětí z mateřských škol, které doposud neměly
žádné zkušenosti s lyžováním. Všichni účastníci kurzu měli z lyžařské školy zapůjčenou
lyžařskou obuv, lyže a helmu. Lyže byly seřízeny odborníkem v lyžařské škole,
aby se předešlo možným úrazům. Všechny děti měly tudíž stejné podmínky k výuce
z hlediska lyžařského vybavení i prostředí.
Každý den začala výuka rozcvičkou pod vedením jednoho z instruktorů, která trvala
10-15 minut. V průběhu rozcvičky se objevily protahovací cviky a hra. První den byly děti
rozřazené do čtyř skupin dle lyžařských zkušeností na základě rozhovoru. V průběhu kurzu
byly děti přeřazovány do jiných týmů dle pokroků.
Kurz probíhal 5 týdnů ve dvouhodinových blocích každý týden v čase od 8.40-10.50
a pauzou na dopolední svačinu.
S výukou mi pomáhala instruktorka, která ke mně byla přiřazena a se kterou se velmi
dobře znám. Snažila se do mého výzkumu příliš nezasahovat a pomáhala dětem
např. při výstupech po koberci, při vstávání po pádu, přinášela mi pomůcky atd.
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10 Výsledky výzkumu
V tabulce číslo 3 stručně charakterizuji činnosti a úroveň dovedností v jednotlivých
lekcích. V pravém sloupci je sepsán závěr každé lekce, která probíhala pomocí herní
metody a levý sloupec je věnován výuce pomocí úkolové metody.
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Tab. č. 3: Popis činností a úrovně dovedností dětí v jednotlivých lekcích
LEKCE ÚKOLOVÁ METODA
1

HERNÍ METODA

Rovina. Přivyknutí na lyžařskou obuv. Rovina. Přivyknutí si na lyžařskou obuv. Hry
Koordinace s lyžemi. Pocit skluzu. Děti se na koordinaci s lyžemi. Pocit skluzu. První
příliš neprojevují. Dobře reagují na pokyny. pokusy o zastavení v pluhu. L.P. nedělal
Nácvik L.P. děti jej chybně provádí při dětem výrazný problém. Pluhové postavení
jízdě přímo. První pokusy pluhu byly velmi lyží na místě děti zvládly bez potíží. Jízda
špatné. Často kolena od sebe.

přímo do zastavení v pluhu dělala dětem
problém.

2

Mírný kopec se stoupacím kobercem. Mírný

kopec

se

stoupacím

kobercem.

Nácvik K + B pluhu. Zlepšení koordinace, Výstupy po koberci dělaly dětem velké
K i B pluhu, obratů i výstupů.

problémy. Nácvik brzdivého pluhu. Emoce:
pozitivní, dobrá nálada ve skupině. V druhé
polovině hodiny nácvik klouzavého pluhu.
Pro děti snazší, než pluh brzdivý.

3

Velké zlepšení K i B pluhu. Využití Velké zlepšení v obratech a výstupech.
dětského lana. Sjezd z poloviny sjezdovky. Nácvik B + K pluhu. Využití dětského
Nácvik oblouku P i L.

provazového vleku do ½ sjezdovky. Problém
se zastavením ve svahu na znamení.
Na konci hodiny nácvik oblouku P, L.

4

Značné zlepšení koordinace. K i B pluh Spojení P + L oblouku. Jízda v pluhu
OK. Spojení P i L oblouku, zvládají velmi i zastavení již bez problémů. Na konci
dobře. Sjezd celé dětské sjezdovky.

5

hodiny velké zlepšení oblouků v pluhu.

Velmi dobrá koordinace. Jízda v pluhu i Velmi dobrá koordinace na lyžích (obraty,
zastavení bez problémů. Jízda na laně výstupy). Jízda na laně nedělá již potíže.
dětem nedělá problémy. Oblouky zvládají Jízda celé dětské sjezdovky. Jízda slalomu.
všichni velmi dobře.
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První lekce probíhala na rovině. V úvodu se obě skupiny seznamovaly s lyžařskou výzbrojí
a výstrojí. Cílem první lekce bylo osvojit si pohyb v lyžařských botách ve sněhu, zvládnout
pohyb po jedné i obou lyžích na rovině. Dále jsem s dětmi nacvičovala obraty a výstupy
na lyžích a základní lyžařský postoj. Proběhly první pokusy jízdy přímo. Skupina vedena
úkolovou metodou měla větší potíže provést správný lyžařský postoj při jízdě. V závěru
lekce proběhly první pokusy o zastavení pomocí pluhu. Skupina vedena úkolovou metodou
měla výraznější potíže s jeho provedením oproti skupině vedené herní metodou.
Druhá lekce se odehrávala v mírném kopci se stoupacím kobercem. Obraty v mírném
kopci a výstupy činily dětem značné potíže v obou skupinách. Často jim pomáhala moje
asistentka. Ve druhé lekci probíhal u obou skupin nácvik klouzavého a brzdivého pluhu.
Děti vedené úkolovou metodou si dovednosti osvojovaly rychleji než děti vedené herní
metodou. U dětí vedené úkolovou metodou se projevila lepší dovednost ve výstupech
a obratech. Skupina vedena herní metodou se k nácviku klouzavého pluhu dostala
až v druhé hodině.
Ve třetí lekci děti začaly využívat dětského provazového vleku a sjížděly z poloviny
sjezdovky. Skupina vedena úkolovou metodou využívala lano již od začátku první hodiny.
Skupina vedena herní metodou lano využila až v druhé hodině. Děti vedené úkolovou
metodou dobře ovládaly klouzavý i brzdivý pluh, proto mohl začít nácvik oblouků. Děti
vedené herní metodou se k nácviku oblouků dostaly až v závěru lekce, jelikož zvládnutí
klouzavého a brzdivého pluhu nebylo na dobré úrovni.
Ve čtvrté hodině nedělal dětem vedené úkolovou metodou pohyb na lyžích výrazné potíže.
Zdokonalovaly se oblouky v pluhu, které navazovaly na sebe. Děti již sjížděly celou
dětskou sjezdovku. Děti vedené herní metodou nacvičovaly spojení pravého a levého
oblouku v pluhu a na konci lekce si tuto dovednost osvojily. Proběhlo také zdokonalení
jízdy v pluhu a zastavení pomocí pluhového postavení lyží. Děti stále jezdily pouze
z poloviny dětské sjezdovky.
V závěrečné lekci děti vedené úkolovou metodou měly velmi dobře osvojenou jízdu
v pluhovém postavení, zastavení, jízdu na laně i oblouky v pluhu. Na konci hodiny pro ně
byly uspořádány slalomové závody. Děti vedené herní metodou sjížděly také celou dětskou
sjezdovku a většině z nich nedělala již jízda na dětském laně potíže. Jízda v pluhu se velmi
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zlepšila, brzdění pomocí pluhu nebylo u některých dětí stále zcela správně provedené.
Oblouky v pluhu byly u většiny dětí stále nejisté a zatočení bylo nepřesné. Děti projížděly
slalom mezi zvířátky postavenými ve sjezdovce.

Průměrné výsledky dětí vedené pomocí herní metody
V následujících dvou tabulkách nalezneme průměrné výsledky dětí, které se účastnily
výuky pomocí herní metody. Tabulka číslo čtyři zobrazuje průměrné výsledky dětí první
skupiny, tabulka číslo pět průměrné výsledky dětí z druhé skupiny. Hodnocení jsem
prováděla v závěru každé vyučovací hodiny.
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Tab. č. 4: Průměrné výsledky první skupiny dětí vedené pomocí herní metody.
Dovednost:

8. 1.

15. 1.

22. 1.

29. 1.

5. 2.

Pravolevá rovnováha

2,3

2

2

2,1

1,75

1,75

1,2

1,2

1,25

X

Pocit skluzu

2,5

2,2

2

1,3

1,5

1,5

1,2

1

1,5

X

Obraty

3

2,2

2,5

2,1

1,75

1,5

1,4

1,2

2

X

Výstupy

2,5

2,6

2,7

2,3

1,75

1,5

1,4

1,4

1,75

X

Lyžařský postoj

2,8

2,8

3,5

3,5

2,25

2,25

2,2

1,8

2

X

4,2

3,3

3,25

3

2,2

1,8

2

X

4,25

3,3

2,5

2,25

1,6

1,4

1,25

X

4,5

2,6

2

3

X

Klouzavý pluh
Brzdivý pluh

4,2

Oblouk v pluhu
Vertikální pohyb

X

Přívrat vyšší lyže

X

Paralelní oblouk

X

Z tabulky je patrné značné zhoršení lyžařského postoje ve druhé lekci. Domnívám se,
že zhoršení této dovednosti bylo způsobeno změnou terénu, kdy se výuka přesunula
z roviny do mírného kopce a dětem tudíž dělalo problém udržet správný lyžařský postoj.
Velké zlepšení vidíme mezi třetí a čtvrtou lekcí v provedení brzdivého pluhu. Značné
zlepšení oblouků v pluhu můžeme sledovat mezi třetí a čtvrtou lekcí. V závěru třetí lekce
probíhaly pouze první pokusy o zatočení v pluhu a na začátku čtvrté lekce byly již
do metodiky zařazeny zdokonalovací cvičení pro oblouky v pluhu. I přesto průměrná
známka v páté lekci zůstala na hodnocení číslem 3, kdy děti sjížděly celou dětskou
sjezdovku a jejich provedení oblouků bylo stále nepřesné a nejisté. V ostatních
dovednostech vidíme plynulé zlepšování.
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Tab. č. 5: Průměrné výsledky druhé skupiny dětí vedené pomocí herní metody.
Dovednost:

9. 1.

16. 1.

23. 1.

30. 1.

6. 2.

Pravolevá rovnováha

2,4

1,8

2,6

2,75

2,5

2,25

1,5

1,5

1,25

X

Pocit skluzu

2,2

1,4

2

2,25

2,25

2,1

1,5

1,25

1

X

Obraty

3

2,6

2,8

3,5

3

2,75

1,3

1,25

1

X

Výstupy

3

2,2

2,8

3,5

2,9

2,25

1,3

1,25

1,5

X

Lyžařský postoj

3,6

3

3,4

3,75

3,1

2,4

2

2,5

1,5

X

4,25

3

3

2,3

2,25

2,5

X

4,5

3,1

2,6

1,3

2

1,5

X

2,5

3

X

Klouzavý pluh
Brzdivý pluh

4,2

4

Oblouk v pluhu
Vertikální pohyb

X

Přívrat vyšší lyže

X

Paralelní oblouk

X

Tabulka zobrazuje zhoršení všech dovedností v druhé hodině druhé vyučovací lekce.
Příčinou byla změna terénu pro nácvik dovedností, kdy se výuka přesunula z roviny
do mírného kopce. Mírné zlepšení vidíme pouze u brzdivého pluhu, kdy ve druhé hodině
první lekce probíhaly pouze první pokusy o zastavení a v druhé lekci následovala již
zdokonalovací cvičení této dovednosti. Vidíme, že i v závěru druhé lekce se průměrné
hodnoty pohybují vysoko, tudíž je patrné, že se děti se změnou terénu vyrovnávaly obtížně.
Značné zlepšení všech dovedností je zřetelné mezi třetí a čtvrtou lekcí, kdy zůstal terén
pro výuku stejný. Ve druhé hodině čtvrté lekce u dětí začal nácvik oblouků, ve kterém
si vedly velmi dobře a ihned dosáhly průměrného hodnocení 2,5. Tabulka ukazuje,
že dětem i v závěru páté lekce dělal problém klouzavý pluh, kdy dosáhly průměrné
známky 2,5. Tato známka je hodnocením za sjíždění celé dětské sjezdovky, na kterou
se děti dostaly až v závěrečné lekci. Oblouky v pluhu děti zvládly provést velmi dobře,
i přes to, že je nacvičovaly pouze dvě vyučovací hodiny.
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Průměrné výsledky dětí vedené pomocí úkolové metody
Další dvě tabulky zobrazují průměrné výsledky dětí, jejichž výuka probíhala pomocí
úkolové metody. Tabulka číslo šest zobrazuje průměrné výsledky dětí ze třetí skupiny,
tabulka číslo sedm průměrné výsledky dětí ze čtvrté skupiny. Hodnocení bylo
zaznamenáváno v závěru každé vyučovací hodiny.
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Tab. č. 6: Průměrné výsledky první skupiny dětí vedené pomocí úkolové metody.
Dovednost:

10. 1.

17. 1.

24. 1.

31. 1.

7. 2.

Pravolevá rovnováha

2,6

2,6

2,6

2,5

1,5

1,5

1,1

1,1

1

X

Pocit skluzu

2,25

2,5

2,5

2,25

1,1

1,1

1,3

1,1

1

X

Obraty

2,8

2,8

3,25

2,9

2,1

2

1

1

1

X

Výstupy

3

2,6

3,6

2,8

2,1

1,3

1,1

1,1

1,25

X

Lyžařský postoj

3,6

3,4

3,3

3,1

2,5

2,3

2,1

1,3

1,5

X

4

3,8

1,3

1,3

2

1,5

1,5

X

3,9

3,5

1,5

1,3

1,5

1,3

1

X

3,3

2,1

1,5

1,5

X

Klouzavý pluh
Brzdivý pluh

4,1

Oblouk v pluhu
Vertikální pohyb

X

Přívrat vyšší lyže

X

Paralelní oblouk

X

Tabulka zobrazuje zhoršení obratů a výstupů mezi první a druhou lekcí, které si vysvětluji
změnou terénu, kdy byla výuka přesunuta do mírného kopce. Vidíme ale, že tato změna
dělala dětem problém pouze v průběhu první hodiny druhé lekce a na konci druhé lekce
se průměrné hodnoty těchto dovedností vrátily ke své původní hodnotě. Celkově vidíme,
že se děti se změnou terénu a s tím souvisejícím ztížením podmínek vyrovnávaly velmi
dobře a tato změna neměla vliv na jejich úroveň dovedností. Pocit skluzu byl u dětí
na velmi dobré úrovni již ve třetí lekci, pravolevá rovnováha byla na výborném hodnocení
již v lekci čtvrté a obraty a výstupy rovněž dosáhly výborných výsledků v lekci čtvrté.
Lyžařský postoj se neustále plynule zlepšoval po celou dobu lyžařského kurzu, pouze
v poslední lekci došlo k nepatrnému zhoršení, které si odůvodňuji tím, že děti svou
pozornost soustředily na závody a správnému lyžařskému postoji se příliš nevěnovaly.
Velmi výrazného zlepšení dosáhly děti v provedení klouzavého a brzdivého pluhu mezi
druhou a třetí lekcí. Domnívám se, že zlepšení se u dětí dostavilo díky využití dětského
provazového vleku, kdy děti měly více příležitostí ke zlepšení těchto dovedností a zbývalo
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jim více sil na jejich provedení. V klouzavém pluhu vidíme opět zhoršení v závěru čtvrté
lekce, kdy mohlo ke zhoršení dojít kvůli nácviku oblouků v pluhu. V závěrečné lekci děti
zvládly naprosto bezchybně provést zastavení v pluhovém postavení, oblouky v pluhu
a klouzavý pluh dosáhly rovněž výborných výsledků.

Tab. č. 7: Průměrné výsledky druhé skupiny dětí vedené pomocí úkolové metody.
Dovednost:

11. 1.

18. 1.

25. 1.

1. 2.

8. 2.

Pravolevá rovnováha

3,5

2,3

2,5

2,5

2

1,5

1,25

1,25

1

X

Pocit skluzu

2,3

2,3

2,5

2,3

1,75

1,5

1,25

1

1

X

Obraty

3,1

3

3,1

3

2

1,5

1

1

1

X

Výstupy

3,5

2,5

2,3

2,5

2

1

1

1

1

X

Lyžařský postoj

3,1

3,5

4

3,5

2

2

1,75

1,75

1,5

X

3,5

3,5

2,5

2,5

1,5

1,5

1,5

X

3,5

3,1

1,75

1,25

1

1

1

X

3

3

1,75

1,25

1,25

X

Klouzavý pluh
Brzdivý pluh

4,5

Oblouk v pluhu
Vertikální pohyb

X

Přívrat vyšší lyže

X

Paralelní oblouk

X

Tabulka ukazuje velmi výrazné zlepšení pravolevé rovnováhy a výstupů již v první lekci.
Při prvních pokusech brzdivého pluhu si děti vedly velmi špatně, avšak velmi rychle
se tato dovednost zlepšila. Ve třetí lekci dosahovala již průměrného hodnocení 1,75
a ve čtvrté lekci byla ohodnocena známkou 1. U obratů si můžeme povšimnout zlepšení
o jeden stupeň mezi druhou a třetí lekcí. Ostatní dovednosti se v průběhu kurzu plynule
zlepšovaly. Lyžařský postoj dosáhl největší změny mezi druhou a třetí lekcí a rovněž
se velmi zlepšilo provedení klouzavého a brzdivého pluhu, kdy bylo při výuce poprvé
využito dětského provazového vleku. Na začátku třetí lekce děti nacvičovaly oblouk
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v pluhu, který ihned v prvních pokusech dosáhl dobrých výsledků a ve čtvrté lekci došlo
ke značnému zlepšení jeho provedení. Tabulka zobrazuje naprosto přesné a bezchybné
provedení většiny dovedností v závěrečné lekci.

Celkové průměrné výsledky výuky pomocí herní a úkolové metody
V dalších dvou tabulkách jsou zobrazeny průměrné výsledky obou skupin, které byly
vedeny jednou metodou. Tabulka číslo 8 obsahuje průměrné výsledky první a druhé
skupiny vedených herní metodou a tabulka číslo 9 průměrné výsledky třetí a čtvrté skupiny
vedené úkolovou metodou. Vyjádřeny jsou v tabulkách průměry ze závěru každé lekce
obou skupin.
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Tab. č. 8: Celkové průměrné výsledky výuky pomocí herní metody.
Dovednost:

10. - 11.. 1.

17. - 18. 1.

24. - 25. 1.

31. 1. - 1.2.

7. - 8. 2.

Pravolevá rovnováha

1,9

2,4

2

1,4

1,3

Pocit skluzu

1,8

1,8

1,8

1,1

1,3

Obraty

2,4

2,8

2,1

1,2

1,5

Výstupy

2,4

2,9

1,9

1,3

1,6

Lyžařský postoj

2,9

3,6

2,3

2,2

1,8

3,8

3

2

2,3

3,9

2,4

1,7

1,4

4,5

2,6

3

Klouzavý pluh
Brzdivý pluh

4,2

Oblouk v pluhu
Vertikální pohyb
Přívrat vyšší lyže

Paralelní oblouk

Opět vidíme značné zhoršení ve druhé lekci ve všech dovednostech, které bylo způsobeno
změnou terénu, kdy se výuka přesunula z roviny do mírného svahu. Zlepšení vidíme pouze
u brzdivého pluhu, jelikož v první lekci probíhaly pouze první pokusy o jeho provedení.
Dále vidíme postupné zlepšování všech dovedností. Velmi velký posun se objevil ve třetí
lekci při zdokonalování brzdivého pluhu. Domnívám se, že takovéto zlepšení nastalo díky
využití dětského provazového vleku, kdy děti měly více sil soustředit se na zvládnutí této
dovednosti. Při nácviku oblouku v pluhu vidíme značné zlepšení mezi třetí a čtvrtou lekcí.
Děti ve čtvrté lekci navazovaly nanejvýše čtyři oblouky jdoucí po sobě. V závěrečné lekci
nastalo opět zhoršení, kdy děti sjížděly již celou dětskou sjezdovku a počet navazujících
oblouků dosahoval čísla šest. V poslední lekci můžeme vidět v některých dovednostech
zhoršení, které přisuzuji opět změně terénu, kdy děti poprvé sjížděly celou dětskou
sjezdovku.
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Tab. č. 9: Celkové průměrné výsledky výuky pomocí úkolové metody.
Dovednost:

10. - 11.. 1.

17. - 18. 1.

24. - 25. 1.

31. 1. - 1.2.

7. - 8. 2.

Pravolevá rovnováha

2,5

2,5

1,5

1,2

1

Pocit skluzu

2,4

2,3

1,3

1,1

1

Obraty

2,9

3

1,8

1

1

Výstupy

2,6

2,7

1,2

1,1

1,1

Lyžařský postoj

3,5

3,3

2,2

1,5

1,6

3,7

1,9

1,5

1,5

3,7

1,3

1,2

1

3,2

1,7

1,4

Klouzavý pluh
Brzdivý pluh

4,3

Oblouk v pluhu
Vertikální pohyb
Přívrat vyšší lyže

Paralelní oblouk

V této tabulace vidíme, že dětem vedených úkolovou metodou nedělala změna terénu
potíže při nácviku dovedností. Toto tvrzení dokládám srovnáním průměrných metod první
a druhé lekce. Ve třetí lekci, kdy byl ve výuce použit dětský provazový vlek došlo
k velkému zlepšení úrovně ve všech dovednostech, nejpatrnější rozdíl spatřujeme
ve zvládnutí zastavení v pluhu. Čtvrtá lekce byla věnována zejména nácviku oblouků
v pluhu, ve kterých děti dosáhly značného zlepšení a dále se zdokonalovaly všechny
ostatní dovednosti. V závěrečné lekci se průměrné výsledky dostaly na velmi nízkou
hranici. Děti velmi dobře zvládly provedení všech hodnocených lyžařských dovedností.
Nejhoršího výsledku zde dosáhlo hodnocení lyžařského postoje. Domnívám se, že tento
fakt byl zapříčiněn soustředěním dětí na správné a rychlé projetí slalomu a jejich pozornost
nebyla věnována správnému lyžařskému postoji.
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Pro větší přehlednost ve srovnání dosažené úrovně ve vybraných dovednostech jsem
vytvořila graf z průměrných výsledků obou skupin závěrečného hodnocení,
který zobrazuje rozdíly mezi dovednostmi dětí vedených herní a úkolovou metodou.
Graf č. 1: Srovnání úrovně dovedností v závěrečné lekci
3,5
3
2,5
2
Herní metoda
Úkolová metoda

1,5
1
0,5
0

Lyžařský postoj

Klouzavý pluh

Brzdivý pluh

Oblouk v pluhu

Z grafu je patrné, že děti vedené úkolovou metodou dosáhly ve všech dovednostech vyšší
úrovně. Nejvíce patrný je rozdíl mezi dětmi při provedení oblouku v pluhu. Rozdíl vyplývá
z toho, že děti vedené úkolovou metodou dosahovaly při výuce větších a rychlejších
pokroků a tudíž u nich mohla výuka oblouků v pluhu začít dříve, než u dětí vedených herní
metodou.
Díky získaným výsledkům můžeme tedy odpovědět na stanovené otázky. Pro nácvik
lyžařských dovedností v předškolním věku jsou vhodné obě metody. Při nácviku docházelo
k zlepšování při použití obou metod. Za efektivnější při nácviku těchto dovedností
můžeme určit metodu úkolovou, jak dokazují výsledky tabulek.
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11 Diskuze
Pro realizaci šetření jsem sestavila metodiky na základě doporučení asociace
profesionálních učitelů lyžování, poznatků a zkušeností z tříleté praxe instruktorky
lyžování a z načtené literatury o lyžování dětí předškolního věku. Metodiky jsou vytvořeny
tak, aby nácvik probíhal dle zásad posloupnosti – od nejjednoduššího ke složitějšímu. Obě
metodiky mají totožný základ, ale liší se metodou vedení vyučovacího procesu. Model
sestavený na základě herní metody využívá pro nácvik dovedností výhradně her, díky
kterým si děti osvojují lyžařské dovednosti. Model sestavený na základě úkolové metody
využívá zadaných pohybových úkolů k nácviku těchto dovedností tím, že děti musí provést
požadovaný pohyb a tímto si osvojují potřebné dovednosti pro lyžování.
Herní metoda bývá v literatuře i v praxi považována za nejvhodnější metodu výuky
lyžování pro předškolní děti. Na druhé straně se domnívám, že již dítě v předškolním věku
dokáže vnímat lyžařský výcvik jako učení se nové pohybové dovednosti a očekává,
že bude muset plnit zadané úkoly, aby si nové dovednosti osvojilo. Dle mého názoru dítě
neočekává výuku jako formu hry, ale předpokládá, že bude muset splnit určité požadavky,
které na něj budou kladeny.
Očekávala jsem, že u skupin dětí vedených herní metodou bude zřetelně pozitivnější
emoční nálada než u dětí vedených úkolovou metodou. Mé očekávání nebylo naplněno.
U všech skupin se projevovala dobrá nálada a děti prokazovaly radost z učení se lyžování.
Překvapilo mě, že pozitivní nálada dětí nepoklesla ani při nepříznivém počasí či špatné
kvalitě sněhu.
Ukázalo se, že při zadávání úkolů děti ihned věděly, jakým způsobem mají sjíždět
a na jakou dovednost se soustředit. Při vysvětlování pravidel hry se děti vžívaly do her
a nebyly plně soustředěné na správné provedení potřebné dovednosti ke sjíždění. Tím
došlo k rozdílné úrovni osvojení si lyžařských dovedností při nácviku metodou herní
a úkolovou. Například při hře „Na auta“ se ukázalo, že děti se snažily projet trať
co nejrychleji a volantem točily po celou dobu jízdy. Naopak u dětí, kterým bylo zadáno
projetí tratě s talířem v natažených rukách a otáčení s ním při zatočení se ukázalo,
že se děti velmi soustředily na správný lyžařský postoj a sjezdovku sjížděly pomaleji
v klouzavém pluhu. Tím bylo způsobeno přesnější provedení oblouků v pluhu.
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Výuka vedena herní i úkolovou metodou je pro nácvik lyžařských dovedností
v předškolním věku vhodná. Děti dosahují velmi dobrých výsledků ve všech
dovednostech. Tento výrok potvrzují tabulky č. 4, č. 5, č. 6, a č. 7. Děti vedené herní
metodou získaly na konci první lekce lepší průměrné hodnocení, než děti vedené úkolovou
metodou. Domnívám se, že pro děti, které byly vedeny úkolovou metodou nebyla první
lekce zábavná, tudíž dosáhly horšího hodnocení. V první lekci byly nacvičovány základní
lyžařské dovednosti, které byly potřebné pro pokračování v učení při další lekci.
K největšímu posunu úrovně dovedností došlo u dětí vedených úkolovou metodou ve třetí
lekci, u dětí vedených herní metodou až v lekci čtvrté. Základní lyžařské dovednosti, jako
je pravolevá rovnováha, pocit skluzu, obraty a výstupy si děti vedené úkolovou metodou
velmi dobře osvojily již ve čtvrté lekci, děti vedené herní metodou mají srovnatelné
hodnocení v těchto dovednostech až v lekci páté. Pokud srovnáme u skupin jízdu v pluhu,
oblouky a zastavení, vidíme, že si po celou dobu kurzu vedly lépe děti vedené úkolovou
metodou. V závěrečném hodnocení jim byla přidělena známka 1 za brzdivý pluh a velmi
dobře dopadlo i hodnocení oblouků v pluhu, které získalo průměrné hodnocení 1,4
a za klouzavý pluh jim byla přidělena průměrná známka 1,5. Správné provedení lyžařského
postoje bylo pro děti z obou skupin velmi náročné. Problémy jim dělalo zejména udržet
rovný trup a přenést váhu dopředu. Proto se také hodnocení této dovednosti u obou skupin
zlepšovalo pomalu a ani v závěru nebylo u žádné skupiny dosaženo známky 1,
ale hodnocení u obou skupin se pohybovalo nad hranicí 1,5.
Úkolová metoda se prokázala jako efektivnější. Domnívám se, že je to způsobeno tím,
že děti mají jasně zadaný úkol, který musí splnit. Při výuce herní metodou se děti vžívají
do hry a nesoustředí se na správné provedení dovednosti. Tvrzení, že je úkolová metoda
efektivnější dokazuje porovnání tabulek č. 8 a č. 9 a graf č.1. Z těchto výsledků je patrné,
že děti vedené úkolovou metodou si počínaly při nácviku lyžařských dovedností lépe.
Výcvik probíhal rychleji a děti dosáhly lepší úrovně dovedností v porovnání s dětmi
vedenými herní metodou.
Treml (2004, s.38) uvádí, že: „Při hře dítě může, ale nemusí. Většinou nejde o prvenství,
ale o zajímavý prožitek. Tím, že si dítě při hře přímo neuvědomuje skutečný učitelův
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záměr, jeho pozornost je odvedena na herní prožitek, podobá se herní metoda metodě
úkolové“. S tímto tvrzením plně souhlasím. Při mém výzkumu se ukázalo, že děti vedené
herní metodou se soustředily na herní prožitek a pozornost nevěnovaly přesnému
provedení nacvičované dovednosti. Proto jejich pokroky v učení nebyly tak patrné jako
u dětí vedených úkolovou metodou. Při výuce vedené úkolovou metodou děti také neznaly
skutečný záměr prováděného cviku, ale jeho provedení bylo přesnější a děti se více
soustředily na provedení zadaného úkolu.
Vodičková a Příbramský (2005, s.23) tvrdí, že: „Nácvik úkolovou metodou je často vhodný
především u mládeže a u začátečníků. Při výcviku, který má upevnit základní pohybové
dovednosti jako je např. skluz, udržování rovnováhy a cit pro lyže, je úkolová metoda
výcvikově efektivní a pro žáka přitažlivá.“ I s tímto tvrzením souhlasím. Úkolovou metodu
jsem použila při výuce začátečníků a ukázala se jako velice efektivní. Výuka děti bavila,
velmi rychle si osvojily základní pohybové dovednosti a proto také dosahovaly rychlých
pokroků v učení.
Domnívám se, že dosažení větší efektivity při výuce za použití úkolové metody bylo
zapříčiněno tím, že dítě při výuce muselo splnit zadané pohybové úkoly a dle mého názoru
dítě od výuky lyžování očekávalo, že na něj budou kladeny nároky v provedení
pohybových úkolů. Dítě nebralo výuku pouze jako hru, ale jako nácvik nových dovedností.
Na základě získaných výsledků z prováděného experimentu bych pro praxi výuky lyžování
u dětí předškolního věku doporučila provádět nácvik nových dovedností úkolovou
metodou, kdy budou dětem zadávány úkoly, které musí splnit a tím si osvojí nové
dovednosti a dále pro upevnění lyžařských dovedností používat hry jako prostředek
pro zdokonalení již naučených dovedností. Tím se v praxi propojí obě metody,
které se ukázaly pro nácvik lyžování v předškolním věku jako vhodné a efektivní. Výuka
těmito metodami dosáhne vysoké úrovně zvládnutí lyžařských dovedností a zároveň bude
děti bavit. Nejdůležitější v tomto věku je, aby dítě získalo k lyžování pozitivní vztah
a výuka byla zábavná. Z tohoto důvodu bych využila obě metody, neboť díky úkolům,
které dítě musí splnit, získává pocit, že něco dokáže a může být pyšné na samostatné
a správné provedení zadaného úkolu a díky zařazení her do výuky bude naplněno,
že výuka bude pro dítě zábavná a zajímavá.
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ZÁVĚRY
Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit, zda je pro výuku lyžování předškolních dětí vhodná
herní i úkolová metoda a která z těchto dvou metod zajistí efektivnější výuku
při osvojování lyžařských dovedností. Za tímto účelem jsem sestavila metodiku výuky
na základě herní metody a metodiku výuky na základě úkolové metody. Obsah obou
metodik vycházel z načtené literatury a z mé praxe v lyžařské škole. Každou z výukových
metod jsem použila na dvou skupinách předškolních dětí při výuce lyžování v rozsahu pěti
lekcí. Pokroky dětí byly zaznamenávány do hodnotících tabulek a hodnoceny známkami
1 – 5, přičemž číslem 1 je hodnoceno bezchybné provedení a číslem 5 je hodnoceno velmi
nepřesné provedení.
1. Výsledky šetření prokázaly pokroky v lyžařských dovednostech při užití metody
herní i úkolové. Pro předškolní děti jsou tedy obě metody pro nácvik lyžařských
dovedností vhodné. V konečném hodnocení dosáhly všechny skupiny velmi
uspokojivých výsledků s průměrným hodnocením od 2,3 do 1.
2. Při porovnání průměrných výsledků dětí vedených herní a úkolovou metodou
můžeme jako efektivnější metodu pro výuku při osvojování lyžařských dovedností
označit metodu úkolovou. Děti vedené touto metodou dosahovaly rychlejších
pokroků v učení a dosáhly lepších výsledků v konečném hodnocení lyžařských
dovedností, než děti vedené herní metodou.
3. Na základě provedeného experimentu bych při výuce lyžování předškolních dětí
doporučila propojit při nácviku lyžování obě metody, které zajistí efektivní
a zároveň zábavnou výuku lyžařských dovedností. Úkolovou metodu doporučuji
využít při nácviku nových dovedností, kdy dětem budou zadávány úkoly,
které musí splnit a tím si osvojí nové dovednosti potřebné pro lyžování. Metodu hry
bych poté využila hlavně při zdokonalování již naučených dovedností, aby výuka
neztrácela pozitivní náboj. V tomto věku je nejdůležitější, aby děti výuka bavila
a těšily se, až se budou moci znovu postavit na lyže.
.
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Příloha 1: Metodický postup nácviku lyžování pomocí herní metody
1

Seznámení s lyžařskou výzbrojí a výstrojí

1.1 Bez lyží - Zvířátka na sněhu
Organizace: Volně v prostoru
Cíl: Koordinace pohybů v lyžařské obuvi
Pomůcky: Barevný molitanový talíř
Metodický postup: Instruktor slovně zadává dětem, jaké zvířátko mají představovat. Používá
kouzelnickou formuli: ,, Čáry máry.“ Vždy, když zvedne barevný talíř, děti
se zastaví a vyčkají na další zadání.


Sloni

Velké, těžké kroky



Ptáci

Skoky snožmo



Žáby

Skok ze dřepu do dřepu



Mravenci

Malé kroky



Kočky

Plíživé kroky



Psi

Lezení po 4 (ne na kolena!)



Hadi

Plazení po břiše



Raci

Lezení po čtyřech pozpátku



Čápi

Velké kroky – zvedání dolních končetin vysoko

1.2 S lyžemi – Vítr
Organizace: V řadě naproti instruktorovi
Cíl: Získání pocitu stability a rovnováhy (předozadní + pravolevé)
Metodický postup: Stoj na šíři ramen. Fouká velký vítr a kymácí s námi na všechny strany.
Děti se nahýbají vpravo, vlevo, dopředu, dozadu. Zkouší se předklonit co nejvíce (opírají se o
jazyky lyžařských bot).

1.3 S lyžemi - Domeček X hříbeček
Organizace: V řadě naproti instruktorovi
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Cíl: Nácvik lyžařského postoje
Metodický postup:


Domeček = stoj, ruce tvoří střechu nad hlavou, vytažení směrem vzhůru.



Hříbeček = podřep v kolenou, opření do jazyků. Mírný předklon trupu. Ruce
na kolena.

1.4 S lyžemi- Rozhledna pro broučka
Organizace: V řadě naproti instruktorovi
Cíl: Manipulace s lyžemi
Metodický postup: Vidím, že mi po lyži leze brouček. A po vašich lyžích lezou také broučci.
Co kdybychom jim udělali rozhlednu? Nejprve cviky provádíme s pravou dolní končetinou,
poté s levou.

2



Brouček na špičce lyže

Zvedání špičky lyže



Patka lyže

Patka lyže



Na lyžařské botě

Zvednutí celé lyže

Obraty na lyžích – Vojáci

Organizace: Ve dvou řadách
Cíl: Osvojit si obraty na lyžích
Metodický postup: Děti se mezi sebou udělají rozestupy min 1,5m. Instruktor je velitel
a děti představují vojáky. Velitel udává rozkazy:


Vojáci, otočte se čelem k velkému vleku



Zády k velkému vleku



Čelem k zajdí boudě



Zády k zajdí boudě



Čelem ke mně



Zády ke mně
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3

Pocit skluzu

3.1 Koloběžka
Organizace: Po vyznačené dráze
Cíl: Získat pocit skluzu
Pomůcky: 2 lana
Metodický postup: Dětem vyznačím dráhu, po které se budou pohybovat pouze s jednou
lyží. Jednou nohou se odráží a po jedné lyži se prokloužou určenou dráhou. POZOR! Nesmí
zvedat nohu, na kterou mají lyži! Až dítě projede celou dráhu, přepne si lyži
na druhou nohu.

3.2 Veverky
Organizace: Volně v prostoru
Pomůcky: 2 obruče, pet víčka
Cíl: Koordinace pohybů s lyžemi
Metodický postup: Děti = veverky si dělají zásoby oříšků (pet víček) na zimu. Oříšky jsou
umístěné v 1 obruči. Druhá obruč (cca 7m od sebe) představuje doupě veverek. Děti musejí
brát oříšky po jednom a musejí se vzájemně vyhýbat.

4

Výstupy – Překážky

Organizace: Po jednom v řadě
Cíl: Osvojit si výstupy s lyžemi
Pomůcky: 6 tyčí
Metodický postup: Na sníh umístím 6 tyčí ve vzdálenosti cca 1m. Úkolem dětí je projít mezi
tyčemi tak, aby v každé mezeře byly vždy obě lyže. Tyče nejprve položím na rovině
a poté i do svahu.
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5

Jízda v pluhu

5.1 Šipka X koleje
Organizace: Na rovině ve dvou řadách s rozestupy
Cíl: Nácvik pluhu
Pomůcky: Barevné talíře (žlutý a červený)
Metodický postup: Na zvukový signál ,,koleje“ děti stojí v paralelním postavení
v základním lyžařském postoji. Pokud instruktor řekne ,,šipka“ děti změní postoj
na pluhový (špičky k sobě, patky od sebe). V druhé části se slovní zadání změní na zadání
pomocí barevných talířů (žlutý = paralelní, červený = pluhové).

5.2 Parkování auta do garáže
Organizace: Mírný, krátký svah s bezpečným dojezdem do roviny, po jednom
Cíl: Nácvik zastavení
Pomůcky: 2 molitanové tyče
Metodický postup: Děti po jednom sjíždí z mírného svahu v základním lyžařském postoji.
Děti představují auta. Než dítě vyjede, pojmenuje své auto. Na konci je postavena garáž (ze 2
molitanových tyčí). Dítě se snaží v garáži zastavit tak, aby ji nezbořilo.

5.3 Překážka na cestě
Organizace: Mírný, krátký svah s bezpečným dojezdem do roviny, po jednom
Cíl: Nácvik zastavení
Pomůcky: Molitanová tyč
Metodický postup: Dítě sjíždí svah v základním lyžařském postavení. Do cesty mu umístím
překážku (molitanovou tyč). Dítě musí před překážkou zastavit. Když dítě stojí, překážku
odstraním a ono dojede do cíle, kde opět zastaví.

5.4 Semafor
Organizace: Mírný, krátký svah s bezpečným dojezdem do roviny, po jednom
Cíl: Nácvik zastavení
Pomůcky: Červený a zelený talíř
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Metodický postup: Děti kouzlem proměním na auta, která samozřejmě musí dodržovat
pravidla silničního provozu. Otázka: Děti, co musí udělat auta, když mají na semaforu
červenou X zelenou barvu? Dítě v základním lyžařském postoji sjíždí svah. Musí sledovat
instruktora. Když instruktor zvedne červený talíř, dítě musí zastavit. Pokud drží instruktor nad
hlavou zelený talíř, může dítě pokračovat v jízdě.

6

Oblouky v pluhu

6.1 Silnice
Organizace: Na mírném svahu, po jednom, po vyznačené dráze
Cíl: Nácvik zatáčení v pluhu
Pomůcky: Kužely
Metodický postup: Připravím dráhu do pravého X levého oblouku, kterou vyznačím kužely.
Cílem je, aby dítě projelo dráhou v pluhovém postavení a dokázalo zatočit (nejprve
nacvičujeme oblouk vlevo, poté dráhu přestavím pro nácvik oblouku vpravo). Dítě vyjíždí ze
základního lyžařského postavení a do oblouku si pomůže tím, že zatlačí pažemi
na koleno vnější lyže.
Po zvládnutí nácviku oblouků zvlášť postavím dráhu tak, aby úkolem dítěte bylo projet dráhu,
ve které je oblouk vpravo i vlevo. Dítě si pomáhá tlakem na koleno vnější lyže.

6.2 Letadlo
Organizace: Na mírném svahu, jízda za sebou ve slalomu
Cíl: Osvojení si zatáčení v pluhu
Metodický postup: Určím pořadí dětí dle toho, jak zvládají zatáčení v pluhu. Představíme si,
že jsme letadla a nachystáme si křídla (upažíme). Na místě zkoušíme, provádíme úklony
vpravo X vlevo. Děti sjíždějí ze svahu a projíždějí slalom tak, že v každé zatáčce provedou
úklon trupu (náklon trupu vpravo – zatočení vpravo).

6.3 Večerníček
Organizace: Na mírném svahu, jízda za sebou ve slalomu
Cíl: Osvojení si zatáčení v pluhu, vertikální pohyb
Pomůcky: Barevný talíř pro každé dítě (klobouk)
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Metodický postup: Každé dítě dostane svůj klobouk. Sjíždějí v pluhovém postavení
s rukama ve vzpažení a drží talíř (klobouk). Projíždějí připraveným slalomem a při každém
zatočení chytí talíř vnější rukou a talíř přiloží na vnější stranu vnější lyže a řeknou „Dobrý
večer“. Po průjezdu obloukem opět vzpaží.

6.4 Obr a trpaslík
Organizace: Na mírném svahu, jízda za sebou ve slalomu
Cíl: Zdokonalení zatáčení v pluhu, vertikální pohyb
Metodický postup: Otázky: Jak velký je obr? (vzpažení). Jak malý je trpaslík? (podřep, ruce
na lyžáky). Děti sjíždějí v pluhovém postavení svah. Mezi oblouky představují obra
a při zatáčení se mění v trpaslíka.

6.5 Převoz nákladu
Organizace: Na mírném svahu, jízda za sebou ve slalomu
Cíl: Zdokonalení zatáčení v pluhu
Pomůcky: Talíř, na který umístím sníh
Metodický postup: Každé dítě představuje nákladní auto, které převáží náklad. Do rukou
chytí talíř, na který mu položím sníh. Dítě pojmenuje, jaký náklad jsem mu naložila (písek,
kamení, obilí,…). Úkolem dítěte je projet slalom, aniž by náklad vysypalo.

6.6 Auta
Organizace: Na mírném svahu, jízda za sebou ve slalomu
Cíl: Zdokonalení zatáčení v pluhu, lyžařský postoj
Pomůcky: Barevné talíře
Metodický postup: Každé dítě dostane barevný talíř. Talíř představuje volant a dítě
se stává autem. Dítě může své auto pojmenovat. Sjíždějí v základním pluhovém postavení a
drží volant v napnutých pažích tak, jakoby je někdo za něj tahal (tím se zvýší tlak
na jazyky lyžarských bot. Projíždějí slalom, při každém zatočení zároveň zatáčejí
i volantem.

VELKÁ SJEZDOVKA
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Nejprve děti seznámím s pravidly FIS na obrázkové tabuli. Společně provedeme nácvik
jízdy na vleku na rovině s cvičnou kotvou.
Vždy společně překonáme začátek sjezdovky. Ten bývá velmi nepřehledný, zledovatělý, nebo
je na něm navrstvený sníh. Sjíždíme za sebou v pluhovém postavení přes celou šíři sjezdové
tratě.
Sjezdovou trať vždy rozdělím na 3 části. Pokaždé se zařadíme do družstva (zastavovat
budeme vždy pod sebou, stát budeme na hranách lyží), provedu zhodnocení a korekci chyb
u jednotlivých dětí.
OPAKOVÁNÍ ZNÁMÝCH CVIČENÍ:

7



Letadlo



Obr x trpaslík

Jízda šikmo svahem – Blinkr

Organizace: Středně strmý široký svah, jízda za sebou
Cíl: Odlehčení vyšší lyže
Metodický postup: Děti představují auta a jejich lyže jsou světla. Důležité vysunutí vrchní
lyže a přiklonění pánve ke svahu. Děti projíždí šikmo svahem nejprve na pravou stranu, poté
na levou stranu a zvedají:

8



špičku lyže



patku lyže



celou lyži

Přívrat vyšší lyže

8.1 Sbírání jablíček
Organizace: Středně strmý široký svah, jízda za sebou
Cíl: Nácvik přívratu vyšší lyže
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Metodický postup: Při jízdě sbíráme jablíčka ze stromu a pokládáme je do košíku.
Při sbírání ruce ve vzpažení, v oblouku vkládáme jablíčka do košíku. Dotýkáme
se lyžařských bot. V oblouku se vždy dotýkáme vnější strany lyžáku.

8.2 Veslaři
Organizace: Středně strmý široký svah, jízda za sebou
Cíl: Nácvik přívratu vyšší lyže
Metodický postup: Otázka: „Kdo z vás už někdy plul na lodi? Umíte pádlovat?“ Společně si
zkusíme imaginárním pádlem pádlovat na pravé a levé straně. Děti sjíždějí svah.
Při zatáčení pádlují na vnější straně oblouku. Mezi oblouky pouze pádlo drží
před sebou. Po zastavení se dětí zeptám, kdo z lodě vypadl.

8.3 Vláček
Organizace: Středně strmý široký svah, jízda za sebou
Cíl: Nácvik přívratu vyšší lyže
Metodický postup: Zvolím jedno dítě (které už má osvojenou dovednost zatáčení) k tomu,
aby představovalo lokomotivu. Ostatní děti představují vagónky. Otázka: „Jaký zvuk vydává
vlak?“ Dítě, které představuje lokomotivu určuje stopu a délku oblouku a ostatní děti co
nejpřesněji kopírují jeho pohyby. Společně vydávají zvuk vlaku. V další části sjezdovky
zvolím jiné dítě jako lokomotivu.

8.4 Zrcadla
Organizace: Středně strmý široký svah, ve dvojicích
Cíl: Zdokonalení přívratu vyšší lyže
Metodický postup: Děti utvoří dvojice. Dítě, které jede první předvádí jakékoli pohyby
a dítě jedoucí za ním se je snaží co nejpřesněji napodobit. Po zastavení se role ve dvojici
otočí.

8.5 Surikaty
Organizace: Středně strmý široký svah, jízda za sebou
Cíl: Zdokonalení přívratu vyšší lyže + vertikální pohyb
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Metodický postup: Otázka: „Co je to surikata? Kdo z vás ji někdy viděl?“ Děti sjíždějí svah.
V oblouku se výrazně přikrčí (surikata se schová) a při vyjetí z oblouku se výrazně narovnají
a vzpaží ruce.

8.6 Živý slalom
Organizace: Středně strmý široký svah, jízda za sebou
Cíl: Zdokonalení přívratu vyšší lyže
Metodický postup: Děti vytvoří slalomové tyče ze svých těl. Vyjede první dítě a zastaví cca
5m pod skupinkou. Vyjede další, objede dítě a zastaví opět cca 5m pod ním. Takto pokračuje
celá skupinka. Když vyjede poslední dítě, rozjíždí se opět ten, kdo vyjel první. Během
objíždění si děti mohou plácnout.

9

Paralelní oblouk

Organizace: Středně strmý široký svah, jízda za sebou
Cíl: Nácvik oblouku v paralelním postavení
Využíváme hry, které již děti znají z předchozích cvičení.
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1. Příloha 2: Metodický nácvik lyžování pomocí úkolové metody
1

Seznámení s lyžařskou výzbrojí a výstrojí

1.1 Bez lyží – Nácvik pohybů v lyžařské obuvi
Organizace: Volně v prostoru
Cíl: Koordinace pohybů v lyžařské obuvi
Metodický postup: Instruktor zadává dětem úkol, jak se mají pohybovat.


Velké, těžké kroky



Skoky snožmo



Skok ze dřepu do dřepu



Malé kroky



Plíživé kroky



Lezení po 4 (ne na kolena!)



Plazení po břiše



Lezení po čtyřech pozpátku



Velké kroky – zvedání dolních končetin vysoko

1.2 S lyžemi – nácvik stability a rovnováhy
Organizace: V řadě naproti instruktorovi
Cíl: Získání pocitu stability a rovnováhy (předozadní + pravolevé)
Metodický postup: Stoj na šíři ramen. Děti se nahýbají vpravo, vlevo, dopředu, dozadu.
Zkouší se předklonit co nejvíce (opírají se o jazyky lyžařských bot).

1.3 Nácvik lyžařského postoje
Organizace: V řadě naproti instruktorovi
Cíl: Nácvik lyžařského postoje
Metodický postup:
Střídáme stoj a podřep v kolenou. (Opření do jazyků. Mírný předklon trupu. Ruce
na kolena).
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1.4 Manipulace s lyžemi
Organizace: V řadě naproti instruktorovi
Cíl: Manipulace s lyžemi
Metodický postup: Cviky provádíme s pravou dolní končetinou, poté s levou.

2



Zvedání špičky lyže



Zvedání patky lyže



Zvednutí celé lyže

Obraty na lyžích – nácvik obratů

Organizace: Ve dvou řadách
Cíl: Osvojit si obraty na lyžích
Metodický postup: Děti si mezi sebou udělají rozestupy min. 1,5m. Instruktor zadává úkol,
kam mají špičky lyží směřovat.
11. K velkému vleku
12. Na zajdí boudu
13. Na instruktora
14. Na vrchol velké sjezdovky

3

Pocit skluzu – jízda po jedné lyži

Organizace: V prostoru
Cíl: Získat pocit skluzu
Pomůcky: Zajíc
Metodický postup: Úkolem dětí je po jedné lyži dojet k zajícovi a vrátit se zpět na start. Poté
přepneme lyži na druhou nohu.

3.1 Jízda po obou lyžích
Organizace: Volně v prostoru
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Pomůcky: Molitanové talíře
Cíl: Koordinace pohybů s lyžemi
Metodický postup: Každé dítě si musí dojet (cca 7m) pro svůj talíř a vrátit se s ním zpět.

4

Výstupy

Organizace: Po jednom v řadě
Cíl: Osvojit si výstupy s lyžemi
Metodický postup: Na svahu zvolím místo, kam se dítě musí dostat. Místo označím
pomůckou.

5

Jízda v pluhu

5.1 Nácvik pluhového postavení
Organizace: Na rovině ve dvou řadách s rozestupy
Cíl: Nácvik pluhu
Metodický postup: Dle povelů instruktora střídáme stoj v paralelním postavení
v základním lyžařském postoji a pluhové postavení lyží.

5.2 Zastavení
Organizace: Mírný, krátký svah s bezpečným dojezdem do roviny, po jednom
Cíl: Nácvik zastavení
Pomůcky: 2 molitanové tyče
Metodický postup: Děti po jednom sjíždí z mírného svahu v základním lyžařském postoji.
Úkolem dítěte je zastavit na vyznačeném místě.

5.3 Střídání brzdivého a klouzavého pluhu I.
Organizace: Mírný, krátký svah s bezpečným dojezdem do roviny, po jednom
Cíl: Nácvik zastavení
Pomůcky: Molitanová tyč
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Metodický postup: Dítě sjíždí svah v základním lyžařském postavení a před tyčí musí
zastavit. Poté pokračuje v jízdě.

5.4 Střídání brzdivého a klouzavého pluhu II.
Organizace: Mírný, krátký svah s bezpečným dojezdem do roviny, po jednom
Cíl: Nácvik zastavení
Pomůcky: Červený a zelený talíř
Metodický postup: Pokud instruktor drží zelený talíř, dítě sjíždí v pluhovém postavení.
Jakmile zvedne červený talíř, dítě musí zastavit.

6

Oblouky v pluhu

6.1 Nácvik oblouku v pluhu
Organizace: Na mírném svahu, po jednom, po vyznačené dráze
Cíl: Nácvik zatáčení v pluhu
Pomůcky: Kužely
Metodický postup: Úkolem dítěte je projet připravenou dráhu. Dráhu nejprve připravím na
nácvik oblouku vpravo, poté na nácvik oblouku vlevo.

6.2 Nácvik oblouku pomocí naklánění trupu I.
Organizace: Na mírném svahu, jízda za sebou ve slalomu
Cíl: Osvojení si zatáčení v pluhu
Metodický postup: Děti sjíždějí ze svahu a projíždějí slalom tak, že v každé zatáčce
provedou úklon trupu (náklon trupu vpravo – zatočení vpravo).

6.3 Nácvik oblouku pomocí naklánění trupu II.
Organizace: Na mírném svahu, jízda za sebou ve slalomu
Cíl: Osvojení si zatáčení v pluhu, vertikální pohyb
Pomůcky: Barevný talíř pro každé dítě (klobouk)
Metodický postup: Úkolem dítěte je držet talíř nad hlavou a při zatáčení se jím dotknout
vnější strany lyžařské obuvi vnější lyže.
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6.4 Nácvik vertikálního pohybu v oblouku
Organizace: Na mírném svahu, jízda za sebou ve slalomu
Cíl: Zdokonalení zatáčení v pluhu, vertikální pohyb
Metodický postup: Děti sjíždějí v pluhovém postavení svah. Mezi oblouky dají ruce
do vzpažení a při zatáčení sníží těžiště a umístí ruce na kolena.

6.5 Zamezení rotace trupu
Organizace: Na mírném svahu, jízda za sebou ve slalomu
Cíl: Zdokonalení zatáčení v pluhu
Pomůcky: Talíř, na který umístím sníh
Metodický postup: Úkolem dítěte je projet slalom se sněhem na talíři tak,
aniž by ho cestou vysypalo.

6.6 Zdokonalení oblouku v pluhu
Organizace: Na mírném svahu, jízda za sebou ve slalomu
Cíl: Zdokonalení zatáčení v pluhu, lyžařský postoj
Pomůcky: Barevné talíře
Metodický postup: Úkolem dítěte je sjíždět v pluhovém postavení a při každém zatočení
otočit talířem na správnou stranu tak, aby vyvinulo tlak na vnější nohu.

VELKÁ SJEZDOVKA
Nejprve děti seznámím s pravidly FIS na obrázkové tabuli. Společně provedeme nácvik
jízdy na vleku na rovině s cvičnou kotvou.
Vždy společně překonáme začátek sjezdovky. Ten bývá velmi nepřehledný, zledovatělý, nebo
je na něm navrstvený sníh. Sjíždíme za sebou v pluhovém postavení přes celou šíři sjezdové
tratě.
Sjezdovou trať vždy rozdělím na 3 části. Pokaždé se zařadíme do družstva (zastavovat
budeme vždy pod sebou, stát budeme na hranách lyží), provedu zhodnocení a korekci chyb
u jednotlivých dětí.
OPAKOVÁNÍ ZNÁMÝCH CVIČENÍ
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7

Jízda šikmo svahem - Odlehčení vyšší lyže

Organizace: Středně strmý široký svah, jízda za sebou
Cíl: Odlehčení vyšší lyže
Metodický postup: Děti projíždí šikmo svahem nejprve na pravou stranu, poté na levou
stranu a zvedají:
5. špičku lyže
6. patku lyže
7. celou lyži

8

Přívrat vyšší lyže

8.1 Nácvik vertikálního pohybu I.
Organizace: Středně strmý široký svah, jízda za sebou
Cíl: Nácvik přívratu vyšší lyže + vertikálního pohybu
Metodický postup: Mezi oblouky se vytáhni tak, jak vysoko dokážeš a v oblouku
se dotkni vnější strany vnější nohy.

8.2 Nácvik přívratu vyšší lyže
Organizace: Středně strmý široký svah, jízda za sebou
Cíl: Nácvik přívratu vyšší lyže
Metodický postup: V oblouku ukaž oběma rukama do vnější strany.

8.3 Jízda ve stopě
Organizace: Středně strmý široký svah, jízda za sebou
Cíl: Nácvik přívratu vyšší lyže
Metodický postup: Zvolím jedno dítě, které bude určovat stopu jízdy. Úkolem ostatních dětí
je co nejpřesněji jeho stopu kopírovat. Vedoucího poté změním.
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8.4 Zdokonalení přívratu vyšší lyže
Organizace: Středně strmý široký svah, ve dvojicích
Cíl: Zdokonalení přívratu vyšší lyže
Metodický postup: Děti utvoří dvojice. Dítě, které jede první předvádí jakékoli pohyby
a dítě jedoucí za ním se je snaží co nejpřesněji napodobit. Po zastavení se role ve dvojici
otočí.

8.5 Nácvik vertikálního pohybu II.
Organizace: Středně strmý široký svah, jízda za sebou
Cíl: Zdokonalení přívratu vyšší lyže + vertikálního pohybu
Metodický postup: Úkolem dětí je se v oblouku výrazně přikrčit a před zahájením oblouku
se výrazně narovnat.

8.6 Slalom
Organizace: Středně strmý široký svah, jízda za sebou
Cíl: Zdokonalení přívratu vyšší lyže
Metodický postup: Úkolem dětí je projíždět slalom mezi sebou. Vyjede první dítě
a zastaví cca 5m pod skupinkou. Vyjede další, objede dítě a zastaví opět cca 5m pod ním.
Takto pokračuje celá skupinka. Když vyjede poslední dítě, rozjíždí se opět ten, kdo vyjel
první.

9

Paralelní oblouk

Organizace: Středně strmý široký svah, jízda za sebou
Cíl: Nácvik oblouku v paralelním postavení lyží
Využíváme hry, které již děti znají z předchozích cvičení.
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