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ÚVOD

Úvod
Na úspĚšnou první a druhou publikaci PŐedškoláci v pohybu – cviÿíme jako
myška, koÿka a pes a PŐedškoláci v pohybu 2 – cviÿíme jako zajíc, žába a had
navazuje v poŐadí již tŐetí kniha vĚnovaná, podobnĚ jako pŐedchozí dvĚ, metodice pohybové prŢpravy pŐedškolních dĚtí. Tentokrát budeme cviÿit s opiÿkami
a s králem zvíŐat, lvem. V publikaci naleznete nápady na jednodušší i složitĚjší
pohybové ÿinnosti, které je možno využít v prŢbĚhu celého dne, nechybí námĚty na ranní cviÿení ÿi cviÿební jednotky zamĚŐené na pohybovou prŢpravu.
VĚŐíme, že užiteÿnou novinkou budou pro cviÿitele minizásobníky pohybových
ÿinností s netradiÿním náÿiním a s využitím rŢzného náŐadí.
Vše je opĚt motivaÿnĚ spojeno se schopnostmi vybraných zvíŐátek a text je
doplnĚn velkým množstvím fotograÀí a obrázkŢ.
Tentokrát si zahrajeme…
…na opiÿky v zoologické zahradĚ, které jsou vždy rády stŐedem pozornosti.
Pobaví diváky neohroženými kousky na liánách, stromech a lanech nebo manipulací s kokosovými oŐechy, které používají stejnĚ jako dĚti míÿe. Navštívíme
cirkusové pŐedstavení, pŐi kterém hbité a zábavné opiÿky diváky nikdy nezklamou. Vynikají pŐedevším pŐi napodobování dopravních prostŐedkŢ, sportovcŢ
ÿi žonglérŢ – neboŘ opiÿení je jim vlastní. Svou mrštnost, zruÿnost a obratnost
nám ukážou i s velkými míÿi. NejradĚji se však pohybují v džungli.
…a na lva rozvážného, rychlého, silného, budícího respekt a autoritu, prostĚ
krále zvíŐat. Jdeme-li na cirkusové pŐedstavení, je na lvy skvĚlá podívaná.
HledištĚ utichá a divákŢm se tají dech pŐi proskakování obruÿemi, chŢzi po
pŐekážkách ÿi odvážných skocích. Lví hrátky milují lvíÿata, která se pokoušejí
o první skoky. PŐestože lvi mají v zoologické zahradĚ podmínky pŐizpŢsobené
životu ve volné pŐírodĚ, je jim lépe v džungli. V pŐírodĚ bojuje lev s jinými lvy
o vedení smeÿky, loví potravu, vítĚzí vždy ten nejsilnĚjší. Každý den dokazuje
sobĚ i ostatním zvíŐatŢm, jak je rychlý, pŐi bĚhu mu hrají svaly na celém tĚle. Aÿ
pŢsobí jako kliďas, který nenápadnĚ vyÿkává, pŐekvapuje vždy rychlostí startu
za svou koŐistí. Postrachem mŢže být i jeho Őev. þeká na svou pŐíležitost celé
hodiny a bývá to nelítostný souboj kdo s koho… zaváhá-li koŐist, lev vítĚzí…
Tak už si pojďte hrát…
Autorky
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Pohybové dovednosti pod
drobnohledem
V první publikaci jsme se vĚnovali dovednostem nelokomoÿním, hlavnĚ správnému provedení základních poloh. V druhé publikaci byly pod drobnohledem
pohyby jednotlivých ÿástí tĚla ze základních poloh a dovednosti lokomoÿní.
V této publikaci se zamĚŐíme na navazující lokomoÿní dovednosti a na dovednosti manipulaÿní.

Lokomoÿní dovednosti
Malá trampolína (malý mŢstek)
OPAKOVANÉ SKOKY
Technika
Nástup na malou trampolínu ze zemĚ nebo ze stejnĚ vysokého náŐadí (napŐ.
laviÿka, švédská bedna), souÿasný odraz z obou chodidel do výšky s dokonÿením odrazu pŐes špiÿky, práce paží smĚrem do vzpažení pomŢže pŐi odrazu,
pohled oÿima pŐed sebe, dŢležité je zpevnĚní celého tĚla.
NejÿastĚjší chyby
• nezpevnĚné tĚlo,
• odraz z celých chodidel (nepružné kotníky),
• pokrÿené dolní konÿetiny po odrazu,
• pohled oÿima pod nohy.
Doporuÿení pro nácvik
• zaŐazením zpevŁovací prŢpravy usnadníme dokonalejší zpevnĚní tĚla pŐi
skocích;
• výšku skoku a zpevnĚní tĚla mŢžeme ovlivnit umístĚním (podržením) destiÿky nad hlavou dítĚte, po odrazu se dítĚ snaží hlavou dotknout destiÿky;
• umístíme-li na stĚnu (žebŐiny) obrázek nebo plyšové zvíŐátko, usnadníme
pohled oÿima vpŐed.
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Dopomoc
a) v pozici vedle dítĚte mírnĚ vpŐedu – uchopit dítĚ jednou rukou za paži
a druhou rukou za dlaŁ;
b) v pozici pŐed dítĚtem – uchopit dítĚ za obĚ ruce;
c) v pozici vedle dítĚte mírnĚ vpŐedu – uchopit dítĚ za ruku;
d) v pozici vedle dítĚte – umístit ruce pŐed a za dítĚ.

a)

b)

c)

d)
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SKOK S ROZBęHEM
Technika
RozbĚh, odraz z jedné nohy pŐed trampolínou (mŢstkem), dopad a odraz
snožmo z trampolíny (mŢstku), dopad snožmo na žínĚnku (gymnastickou
duchnu). DŢležité je zpevnĚní celého tĚla pŐi odrazu a v letové fázi.
NejÿastĚjší chyby
• zpomalení nebo zastavení pŐed trampolínou (mŢstkem),
• odraz pŐed trampolínou (mŢstkem) snožmo, odraz z trampolíny (mŢstku)
z jedné nohy,
• nezpevnĚné tĚlo pŐi odrazu a v letové fázi.
Doporuÿení pro nácvik
• nácvik této pohybové dovednosti provádíme až po zdokonalení opakovaných skokŢ na trampolínĚ (mŢstku);
• u vysoké trampolíny provádíme náskok na trampolínu (mŢstek) nejprve ze
dvou tŐí krokŢ ze stejné výšky (pŐed trampolínu umístíme laviÿku nebo švédskou bednu na délku);
• u dĚtské trampolíny mŢžeme provádĚt náskok pŐímo po krátkém rozbĚhu.
Dopomoc
Cviÿitel stojí mírnĚ vpŐedu pŐed skákajícím dítĚtem, s pŐipravenou paží pŐed
dítĚtem.

NÁSKOK NA MALOU KOZU NEBO ŠVÉDSKOU BEDNU (DO KLEKU, DO DŏEPU)
Technika
RozbĚh, odraz z jedné nohy pŐed mŢstkem, dopad a odraz snožmo z mŢstku,
dohmat rukama na malou kozu (švédskou bednu) dále od okraje, doskok na
kozu (švédskou bednu) na kolena, do dŐepu, stoj, seskok na žínĚnku.
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NejÿastĚjší chyby
• zpomalení nebo zastavení pŐed kozou (švédskou bednou),
• odraz pŐed mŢstkem snožmo, odraz z mŢstku z jedné nohy,
• dohmat rukama na pŐední okraj kozy (švédské bedny),
• nezpevnĚné tĚlo pŐi seskoku z kozy (švédské bedny).
Doporuÿení pro nácvik
• nejprve nacviÿujeme opakované skoky na mŢstku s oporou rukama o malou kozu (švédskou bednu);
• pokud máme k dispozici švédskou bednu, doporuÿujeme zahájit nácvik na
tomto náŐadí.
Dopomoc
V pozici vedle kozy (švédské bedny) uchopíme dítĚ jednou rukou za paži a druhou rukou nad zápĚstím.

Dopomoc pŐi náskoku na kozu

Manipulaÿní dovednosti
Malé míÿe
HOD OBOURUþ OD PRSOU
Technika
Stoj mírnĚ rozkroÿný, jedna noha mírnĚ vpŐedu, míÿ držet pŐed hrudníkem
obĚma rukama s pokrÿenými pažemi, prsty rozloženy od sebe na míÿi, palce
v poloze mírnĚ k sobĚ, lokty u tĚla. Prudkým trÿením paží vpŐed odhod míÿe
s dokonÿeným pohybem zápĚstí.
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NejÿastĚjší chyby
• lokty vystrÿeny od tĚla, s tím související chybné rozložení prstŢ na míÿi a poloha palcŢ proti sobĚ,
• odhod míÿe z pokrÿených paží bez dokonÿeného pohybu zápĚstí.
Doporuÿení pro nácvik
• pro tento zpŢsob hodu používáme stŐednĚ velký míÿ;
• vystrÿené lokty od tĚla mŢžeme odstranit úpravou položení prstŢ na míÿi
a polohy palcŢ.

HOD JEDNORUþ VRCHEM
Technika
Stoj mírnĚ rozkroÿný, levá noha vpŐedu (pro leváky je vpŐedu pravá noha), míÿek držet v pravé dlani, zapažit v úrovni ramen s mírným natoÿením trupu vpravo. Hod vychází z rychlého pŐenesení hmotnosti z pravé na levou nohu souÿasnĚ s rotací pánve, ramen a švihovou prací paže – ze zapažení pŐes skrÿení pŐi
pohybu kolem hlavy, švihové napnutí paže v lokti pŐed tĚlem, sklopení zápĚstí
a vypuštĚní míÿku z ruky.
NejÿastĚjší chyby
• chybné postavení nohou vzhledem k odhodové paži,
• hod je proveden napnutou paží nebo naopak skrÿenou paží s dlaní za hlavou,
• kŐeÿovitá dlaŁ a prsty, hod není dokonÿen pohybem zápĚstí.
Doporuÿení pro nácvik
• pŐi nácviku používáme malý míÿ (dĚti jej uchopí správnĚ do dlanĚ a nemusí
balancovat s míÿem na dlani);
• pro správné postavení nohou využíváme vystŐižená chodidla (malé kobereÿky).

HOD KROUŽKEM (RINGO, AKU, PAPÍROVÝ TÁCEK)
Technika
Kroužek držet v dlani tĚsnĚ pŐed trupem (prsty „obejmout“ kroužek), pohybem
paže vpŐed do natažení odhod, dokonÿení pohybu zápĚstí a vypuštĚním kroužku z dlanĚ.
NejÿastĚjší chyby
• držení kroužku v prstech místo držení v dlani,
• odhod kroužku z pokrÿené paže s nedokonÿeným pohybem zápĚstí.
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VEDENÍ MÍþE A PŏIHRÁVKY VNITŏNÍ STRANOU NOHY
Technika
Stojnou nohu postavit v úrovni položeného
míÿe, mírnĚ zanožit kopající dolní konÿetinu se
souÿasným vytoÿením chodidla tak, aby vnitŐní
strana nohy byla kolmá ke smĚru pŐihrávky. PŐi
pohybu vpŐed udeŐit míÿ vnitŐní stranou nohy.
NejÿastĚjší chyby
• poloha stojné nohy je výraznĚ za nebo pŐed
míÿem,
• úder do míÿe jinou ÿástí nohy (napŐ. špiÿkou).
Doporuÿení pro nácvik
• nejprve zaŐazujeme nácvik a zdokonalení
vedení míÿe vnitŐní stranou nohy;
• pro správné postavení stojné nohy vzhledem k poloze míÿe využíváme vystŐižená
chodidla (malé kobereÿky).

Vedení míÿe vnitŐní stranou nohvy

ZASTAVENÍ MÍþE NOHOU
Technika
Nastavit chodidlo proti pohybujícímu se míÿi.

Velké míÿe
DŢležitá je velikost velkého míÿe, u pŐedškolních dĚtí cca 42–53 cm.

NASEDÁNÍ NA MÍþ
PŐistoupit k míÿi, pŐidržet jej dlaní za tĚlem, pomalu si sednout, míÿ stále pŐidržovat.

SED NA MÍþI
Podsazená pánev, správná poloha trupu, rame- Zastavení míÿe nohou
na stažená smĚrem dolŢ k pánvi, hlava vytažená v prodloužení páteŐe, kolena o nĚco níže než kyÿle, osy kolen smĚŐují
k palcŢm na noze (klouby dolních konÿetin v jedné ose – kyÿel, koleno, palec),
celá chodidla na zemi.
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NejÿastĚjší chyby
• prohnutí v bedrech, vystrÿený zadek,
• nahrbená záda, zaklonĚná hlava,
• kolena jsou výše než kyÿle (nesprávná velikost velkého míÿe – malý),
• celá chodidla nejsou na zemi (nesprávná velikost velkého míÿe – velký),
• vklonĚní kolen dovnitŐ.

LEH NA MÍþI
S oporou rukama o zem – podsazená pánev, správná poloha zpevnĚného tĚla,
hlava vytažená v prodloužení páteŐe, poloha dlaní na zemi pod rameny, paže
stále natažené a zpevnĚné, paty u sebe.
NejÿastĚjší chyby
• prohnutí v bedrech, vystrÿený zadek,
• nezpevnĚné dolní konÿetiny – roznožené,
• svĚšená nebo zaklonĚná hlava, zvednutá ramena,
• pŐedsunuté dlanĚ pŐed ramena (tupý úhel mezi pažemi a trupem).
Doporuÿení pro nácvik
• zaŐazením zpevŁovací prŢpravy usnadníme dokonalejší zpevnĚní tĚla;
• nejprve volíme na velkém míÿi jednodušší polohy (viz praktická ÿást).
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Základní pohybové dovednosti
jednotlivých zvíŐátek
Opice
Nelokomoÿní pohybové dovednosti
• dechová cviÿení;
• relaxace.

Lokomoÿní pohybové dovednosti
Lezení
• ruÿkování stranou, vpŐed, vzad (žebŐiny, horolezecká stĚna, lana);
• lezení ve vzporu dŐepmo po lanĚ na zemi;
• lezení ve vzporu dŐepmo po laviÿce v rŢzných pozicích;
• lezení po velkých míÿích (gymballech);
• obruÿe – prolézání, provlékání.
ChŢze
• s pŐedmĚtem položeným na rŢzných ÿástech tĚla;
• s pŐekraÿováním a vyhýbáním se rŢznĚ vysokým pŐekážkám;
• s rŢznou délkou a šíŐkou kroku;
• po ÿástech chodidel – celá chodidla, vnitŐní a vnĚjší ÿásti, po špiÿkách ÿi
patách;
• se souÿasnou manipulací s pŐedmĚtem v ruce;
• po lanĚ.
BĚh
• s pŐedmĚtem v ruce, pod paží, na jednotlivých ÿástech tĚla;
• s pŐeskakováním a vyhýbáním se položeným pŐekážkám;
• se souÿasnou manipulací s pŐedmĚtem v ruce;
• pod toÿícím se lanem.
Poskoky a skoky
• poskoky na místĚ, vpŐed, vzad, stranou – snožmo, po levé i pravé;
• skoky opakovanĚ vpravo a vlevo (cik cak);
• opakované skoky snožmo – s meziskokem, bez meziskoku;
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•
•
•
•
•
•
•
•

skoky pŐi chŢzi – odraz z pravé, levé, snožmo;
skoky pŐi bĚhu – odraz z pravé, levé, snožmo;
seskok a výskok na vyvýšenou plochu;
skoky snožmo na malé trampolínĚ;
náskok na malou trampolínu a seskok;
náskok na malou trampolínu, opakované výskoky a seskok;
skoky na trampolínĚ s oporou o žebŐiny;
skoky na velkém míÿi jako na trampolínĚ.

Obraty
• pŐi chŢzi;
• pŐi chŢzi po lanĚ;
• pŐi skocích na malé trampolínĚ.

Manipulace s míÿem
Horními konÿetinami
• koulení míÿe ve dvojici (levou, pravou, obouruÿ) v rŢzných polohách, ÿelem
k sobĚ, zády k sobĚ;
• koulení dvou míÿŢ ve dvojici souÿasnĚ, stŐídavĚ (levou, pravou, obouruÿ);
• koulení míÿe (velký míÿ – gymball) po pŐekážkové dráze;
• koulení velkého míÿe (gymballu) pod toÿícím se lanem;
• zastavení míÿe pravou i levou rukou;
• vyhazování míÿe (levou, pravou, obouruÿ);
• vyhazovaní míÿe nad sebe a opĚtovné chytání po odrazu od zemĚ;
• chytání míÿe;
• vrhání míÿe;
• hod jednoruÿ vrchem;
• stŐelba na koš.
Dolními konÿetinami
• poskoky s míÿem mezi koleny, kotníky;
• pŐihrávky o zeď (položenou laviÿku) vnitŐní stranou nohy;
• stŐelba vnitŐní stranou nohy – pravou, levou.

Manipulace s ostatním náÿiním
•
•
•
•
•

destiÿka – koulení malého míÿku;
destiÿka – odpalování malého míÿku;
švihadlo – manipulace (houpání, vlnĚní, ruÿkování);
overbally – manipulace, spolupráce ve skupinĚ;
velké míÿe (gymbally) – rŢzné pohybové ÿinnosti.
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Netradiÿní náÿiní
• nafukovací balónky – odbíjení, spolupráce ve skupinĚ;
• kobereÿky, šlapadla, chŢdy, tyÿ, kroužek, kelímek od jogurtu – rŢzné pohybové ÿinnosti a manipulace.

Lev
Nelokomoÿní pohybové dovednosti
• oÿní cviky;
• koncentrace na propojení dechu, zvuku a pohybu („lví Őev“).

Lokomoÿní pohybové dovednosti
Lezení
• po laviÿce, švédské bednĚ;
• „jako rak“;
• „jako rak“ po laviÿce;
• ve vzporu dŐepmo (kleÿmo) prolézání a podlézání postavených dílŢ švédské
bedny;
• po žebŐíkovém oblouku;
• po šikmém žebŐíku;
• po rŢzných pŐekážkových drahách;
• prolézání zavĚšených obruÿí.
ChŢze
• s rŢznou délkou kroku;
• vzad pomalá, s obtížnĚjšími prvky;
• s obraty;
• chŢze bez zastavení – nenechat se vyrušit žádnými signály;
• po laviÿce, po laviÿce s obraty;
• ve vymezeném prostoru;
• chŢze po U dílech stavebnice NOMI;
• s pŐekraÿováním dílŢ švédské bedny.
BĚh
• s vyhýbáním se pŐekážkám beze zmĚny rytmu;
• se správnou technikou – koordinace horních a dolních konÿetin;
• rozbĚhnutí a zastavení na signál s pŐedmĚtem v ruce;
• reakce na startovní signál;
• s pŐeskokem nízkých pŐekážek beze zmĚny rytmu;
• z nízkého startu.
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PŏEDŠKOLÁCI V POHYBU 3
Poskoky a skoky
• s koordinací levá – pravá, levá – levá, pravá – pravá;
• skoky z jedné nohy na druhou po náÿiní (destiÿka, kobereÿek);
• opakované dlouhé skoky;
• pŐeskoky nízkých pŐekážek plynule za sebou;
• pŐi bĚhu odraz z pravé (levé) nohy a dopad snožmo, odraz i dopad snožmo;
• po rozbĚhu odraz z mŢstku (trampolíny);
• opakované skoky na malé trampolínĚ;
• opakované poskoky na malém mŢstku s oporou dlanĚmi o nízkou kozu
(švédskou bednu);
• výskok na kozu (švédskou bednu) do kleku, dŐepu.
PŐetahy, pŐetlaky
• bez pomŢcek;
• se švihadly, lany.

Manipulace s míÿem
Horními konÿetinami
• koulení míÿe na pohybující se cíl (velký míÿ);
• hod jednoruÿ vrchem na cíl;
• zastavení pohybujícího se míÿe;
• hod jednoruÿ, obouruÿ;
• poslání míÿe po zemi skrz pohybující se obruÿ;
• poslání míÿe vymezeným prostorem;
• zastavení míÿe na vyznaÿeném místĚ;
• vedení míÿe po pŐekážkových drahách;
• velký míÿ (gymball) – rŢzná manipulace, driblink.
Dolními konÿetinami
• „válení“ chodidlem pravou, levou nohou;
• vedení míÿe vpŐed vnitŐní stranou nohy;
• pŐihrávka míÿe vpŐed vnitŐní stranou nohy, zastavení nohou;
• zpracování pŐihrávky;
• vedení míÿe mezi pŐedmĚty levou i pravou nohou (slalom);
• posouvání míÿe chodidlem pŐi chŢzi vzad.

Manipulace s ostatním náÿiním
•
•
•
•

švihadlo – manipulace, bĚh (jednotlivci, dvojice, skupiny);
kelímek od jogurtu s korálkem na provázku (houpat, nadhazovat a chytat);
papírový tácek (létající talíŐ) – manipulace, hody;
aku ring kroužek – manipulace.
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ÚVOD DO PRAKTICKÉ þÁSTI

Úvod do praktické ÿásti
V praktické ÿásti najdete nejen cviÿební jednotky v ÿasovém rozsahu 45–60
minut, ale také námĚty na ranní cviÿení (15–20 minut).
Jednotlivé uvedené pohybové ÿinnosti navrhujeme zaŐazovat v prŢbĚhu celého dne v mateŐské škole jako Őízenou, neŐízenou, kompenzaÿní, relaxaÿní
i nabídkovou ÿinnost.
Obsah praktické ÿásti je novĚ doplnĚn minizásobníky pohybových ÿinností
s využitím náÿiní i náŐadí. Pohybové ÿinnosti doporuÿujeme vybírat podle velikosti prostoru, ÿasu, úrovnĚ pohybových dovedností pŐedškolních dĚtí a materiálního vybavení.
Opakovaným zaŐazováním pohybových ÿinností a dovedností s kontrolou
správného provedení dochází k jejich zdokonalování. Pohybové dovednosti
již osvojené bez hrubých chyb lze u starších dĚtí vkládat do rušné ÿásti cviÿební jednotky.
Z jednotlivých minizásobníkŢ lze vymýšlet vlastní stanovištĚ pŐi dodržování následujících pravidel:
• stŐídat zatĚžované svalové skupiny (napŐ. jedno stanovištĚ zamĚŐené na
skoky – zatĚžování dolních konÿetin; následující stanovištĚ zamĚŐené na
lezení po žebŐinách – zatĚžování hlavnĚ paží a trupu atd.);
• stŐídat intenzitu pohybových ÿinností (ménĚ intenzivní, více intenzivní);
• stŐídat složitost pohybových ÿinností (koordinaÿnĚ složitĚjší a jednodušší);
• vymezit optimální ÿas na jednotlivých stanovištích – doporuÿujeme 4–6
minut podle poÿtu dĚtí, cviÿebního prostoru a složitosti pohybové ÿinnosti.
PŐi vĚtším poÿtu dĚtí ve skupinĚ na jednom stanovišti (hlavní ÿinnost) je vhodné pŐipravit doplŁkovou ÿinnost (pŐi cestĚ zpĚt na zaÿátek ÿinnosti na stanovišti), která umožní dĚtem zkrátit ÿas „ÿekání na pohyb“ v zástupu. Doporuÿujeme zaŐazovat ÿinnost:
• již známou a osvojenou bez hrubých chyb v provedení;
• kompenzaÿní k hlavní ÿinnosti na stanovišti (napŐ. zatížení jiných svalových
skupin, jiná poloha atd.);
• bezpeÿnou (bez dopomoci), dĚti ji provozují samostatnĚ;
• ménĚ hluÿnou;
• emotivnĚ „slabší“ než ÿinnost hlavní.
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PŏEDŠKOLÁCI
V POHYBU 3
-

Opice
Motto:
Ráda bývá stŐedem pozornosti. Neohroženými kousky pŐedvádí svou
hbitost a obratnost. Je bystrá, ráda se opiÿí. Obdivuhodné jsou její skoky a šplh ve výškách...

Opice a návštĚvníci v ZOO
Opiÿky rády kradou návštĚvníkŢm vĚci, nĚkdy láhev s pitím, dĚtem míÿ, studentovi knihu. Nemají-li co sebrat, pobaví diváky rŢznými legráckami, tŐeba
s lany, kokosovými oŐechy, neboŘ jsou rády stŐedem pozornosti a vymýšlejí
si, pŐedvádĚjí se. Jsou chytré.

Opice a kniha
RUŠNÁ A PRšPRAVNÁ þÁST
PomŢcky: destiÿky (nĚkolik výtiskŢ ÿasopisu A5 svázaných do balíÿku, stará
leporela).
Opice jednou sebrala studentovi knihu (destiÿku), nevĚdĚla, co s ní, a tak zkoušela…
• nést ji na hlavĚ, v podpaží, na dlani, na hŐbetu ruky;

• vložit si ji mezi stehna a snažit se jít;
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OPICE
• pŐi lezení ji posouvat pŐed sebou;

• stát na jedné noze na knize;

• ve stoji knihu vyhazovat nad sebe a zase chytat.
Bylo to zdlouhavé, tak si chvíli sedla na ni, chvíli vedle ní…
• zaujmout rŢzné polohy na knize (destiÿce) – sed, turecký sed atd.;

• v sedu ji vložit mezi stehna a zpevnit všechny svaly na dolních konÿetinách;
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