
 

Pidi aerobic  
s Beníkem 

 
Zábavné a zdraví prospěšné cvičení vhodné pro děti od 4 let. Ideální 

období pro zapojení dítěte do zájmově zaměřené pohybové činnosti - 

výrazně se rozvíjí pohybová aktivita, dítě se osamostatňuje, učí se 

spolupracovat, hledá si kamarády.  

 
Kromě všestranně zaměřené průpravy rozvíjíme rytmické cítění, 
pohybovou paměť, estetiku pohybu.  
 
V souladu s cíli Školy podporující zdraví klademe důraz: 

 všestranný pohybový rozvoj - pro děti v tomto věku je 

všestranné zaměření aktivit velice důležité, přetěžování 

některých svalových skupin a zanedbání jiných může poškodit 

tělesný vývoj  

 gymnastická průprava - je základ pro jakékoliv další sporty, 

proto se jí věnujeme ve všech kurzech.  



 hravá forma - vycházíme z možností dětské pozornosti, často 

střídáme činnosti. Uvědomujeme si, že pro děti musí být 

cvičení především zábavná hra!  

 cviky pro správné držení těla - vedeme děti k návyku 

správného držení těla, zařazujeme aktivity vhodné pro správný 

vývoj páteře.  

 utváření kladného vztahu ke sportu - přejeme si, aby se sport 

stal pro děti oblíbeným způsobem trávení volného času, proto 

jim připravujeme vhodné příležitosti a snažíme se je náležitě je 

nadchnout. 
 

Cvičíme : 
 s overballem, gymballem, kroužky, kužely, švihadly, lavičkami, 
překážkami, trampolínou atd.  
 

Učíme se  
správné držení těla a koordinaci pohybů  
obratnost, rovnováhu, rozvíjíme odvahu  
spolupracovat s ostatními dětmi, respektovat je a zařazovat se do 
kolektivu  
nové dovednosti a zdokonalujeme již naučené  
komunikovat, poslouchat a naslouchat druhým  
manipulovat s míči a míčky, obručemi, kroužky, švihadly,... 
 
Každá hodina má svůj cíl  
rovnováha  
chůze, běh, skok  
jemná motorika ruky  
obratnost  
dovednosti s míčem 
rytmus a tanec 



Pidi aerobik s Beníkem 
BUDE PROBÍHAT  

VE STŘEDU  OD 15 DO 16 HODIN  
V TĚLOCVIČNĚ  

NA ZŠ DR. E. BENEŠE 
 

S sebou: cvičební úbor, pevnou obuv a nápoj 

 
 

Informace o dění ŠSK aerobik Beník při ZŠ Dr. E. Beneše 
můžete sledovat na: 
www.aerobic-benik.cz 
 
KONTAKT:  SIMONA ZDVOMKOVÁ 
TEL 607956096 
E-MAIL. simonazdvomkova@seznam.cz 
 

Začínáme 1. října 2014 
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