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PREKÁŽKOVÁ TRAŤ
KIDS

UKÁŽKY PREKÁŽOK

OBSTACLE FRIENDLY RACE



PNEU POLE

PRECHOD POPOD SIEŤ

PRESKOČ - PODLEZ

OBSTACLE FRIENDLY RACE

Množstvo a ešte raz obrovské množstvo
pneumatík čaká na deti hneď po štarte. Hlavnú
poštartovú prekážku celého nášho Angličáka si
vyskúšajú aj tí najmenší. Môžu bežať alebo len
kráčať, no na pneumatikovovom mínovom poli
bude treba sledovať, kam stúpať.

Cieľom prekážky je prejsť pneumatikovým
poľom (naukladané pneumatiky na zemi) od
začiatku až po jeho koniec.

Tí obratnejší to „dajú“ na kačky alebo na
medveďov. V každom prípade pod touto sieťou
sa deťom oplatí zahrať sa na zvieratá. Plaziť sa
však zatiaľ nebudú musieť. Stačí sa vynájsť
a zvoliť si vlastný štýl prechodu popod sieť.

Cieľom prekážky je prejsť popod sieť od začiatku
až po jej koniec.

Prvá veľká prekážka pre malých trúfalcov alebo
aj pre tých, ktorí sa radi plazia. Na deti si počkajú
tri dospelácke pneu kladky a buď si ich všetky
podlezú, alebo kto si trúfne, môže ich preskočiť.
V tomto prípade sa budú môcť deti samy
rozhodnúť.

Cieľom prekážky je pneumatikové steny na
vyznačenom mieste podliezť alebo preliezť.
V prípade, že si dieťa netrúfne danú prekážku
preliezť a preskočiť, môže ju podliezť.



SKÁKANIE VO VRECI

HOD LOPTIČIEK DO PNEUMATIKY

BALANCE

OBSTACLE FRIENDLY RACE

Ako často skáče vaše dieťa vo vreci? A skáče
v ňom vôbec alebo to niekedy skúšalo? Ak nie, na
detskej angličáckej trati túto možnosť dostane.
Zábavno-kondičná prekážka pre najmenších až
po najväčších. Nejde o rýchlosť, ide o skákanie.

Cieľom prekážky je preskákať vo vreci stanovenú
dĺžku trate.

Prekážka, kde je presnosť dôležitá. Deti sú tvory
hádzavé, a keďže my sme na Angličáku a
pneumatiky sú naším symbolom, deti si zahádžu
práve do nich. Stačí sa sústrediť a trafiť. A na
trafenie dostanú hneď tri pokusy.

Cieľom prekážky je hodiť loptičku do
pneumatiky. Pokojne aj všetky tri.

Dajte deťom dosku alebo múrik a ony po nich
prejdú. Deti rady balancujú a inak to nebude ani
na našom Angličáku. Balance je tradičnou
súčasťou prekážkových behov dospelých a aj
detí. A my ho deťom radi doprajeme.

Cieľom prekážky je prejsť – prebalansovať
doskami od začiatku prekážky až po jej koniec.



PNEU SLALOM

PLAZENIE SA POD SIEŤOU

PALETOVÉ PREKÁŽKY

OBSTACLE FRIENDLY RACE

Beh pomedzi slalomové tyče pravdepodobne
deti poznajú. No a čo takto dať si ho
s pneumatikou? S pneumatikami sa predsa len
asi bežne nehrajú. Nie, nebudú ju niesť. Budú ju
pred sebou kotúľať a kľučkovať ako takí lyžiari
na suchu alebo že by ako mechanici v
autoservise? Asi skôr tak.

Cieľom prekážky je kotúľať pneumatiku pred
sebou po vyznačenej trase pomedzi slalomové
tyče.

Plazenie. Jeden zo základných pohybových
vzorov a dôležitý miľník vo vývoji našich detí. Pre
deti prirodzené a bežné. A my im ho na detskej
Angličáckej trati len zážitkovo spestríme.
A konečne sa budú môcť zašpiniť a môžno aj
zablatiť.

Cieľom prekážky je preplaziť sa pod sieťou od jej
začiatku až po jej koniec.

Výzva pre menších, možno lahôdka pre väščích.
Zistia až na trati. Výstupy, preskakovania,
vyliezania. Ako sa ktoré dieťa odváži zdolať dané
steny a paletové prekážky na trati, bude už len
na ňom. Čakať ich bude hneď niekoľko modelov.

Cieľom prekážky je postupne zdolať (vystúpiť,
vyliezť, preliezť) paletové schody a steny na
trati.



SKÁKANIE S GUMIČKOU OKOLO ČLENKOV

ŤAHANIE PNEUMATÍK

PRESKAKOVANIE SLAMY

OBSTACLE FRIENDLY RACE

Len deti vo veku 14 - 15 rokov

Už keď budú na trati tie vaše deti rozbehnuté,
členky budú mať zahriate, tak si k tomu poskáču
s gumičkami okolo členkov. Kondičná prekážka
vhodná pre staršie deti je zameraná okrem
kondície aj na výbušnosť nôh.

Cieľom prekážky je preskákať s gumičkou okolo
členkov vyhradenou dĺžkou trasy.

Vyvenčiť pneumatiku? Prečo nie. Len táto sa s
obojkom sama nepohne a bude treba ju
potiahnuť a prevetrať po vyznačenej trase.
O silový prvok na detskej trati sa teda postará aj
táto prekážka. A v kombinácii s jej ťahaním
trochu zapriahneme deti do akcie.

Cieľom prekážky je ťahať pneumatiku na lane po
vyznačenej trase.

Vyskakovanie a preskakovanie majú deti rady,
a preto im ich ponúkneme na trati v niekoľkých
podobách. To slamené bude opäť spestrením
a aj zážitkom, pretože bežne doma deti po slame
asi neskáču. Alebo sa mýlime?

Cieľom prekážky je preskočiť alebo preliezť cez
slamené balíky.



TUNELOM DO CIEĽA

NOSENIE BREMENA

PEPEK ANGLIČÁK

OBSTACLE FRIENDLY RACE

Silové prekážky nebudú chýbať ani na detskej
trati. Školské tašky deťom ako bremeno na
chrbát síce nedáme, no také vedrá si na trati
ponosia. A nebudú naplnené len tak hocičím, tak
nech sa na tomto úseku trate neponáhľajú.

Cieľom prekážky bude vziať vedro naplnené
vodou a odniesť ho po vyhradenej dĺžke trasy
späť bez toho, aby sa voda vyliala.

Ktoré dieťa by nepoznalo Pepka námorníka
a aj jeho mocné a svalnaté ruky, teda
predovšetkým predlaktia? Aké to je byť Pepkom,
si vyskúšajú aj vaše deti na Pepkovej prekážke.
A o čo pôjde? Otestujú si motorické zručnosti a
silu svojich rúk.

Cieľom prekážky je natočiť na paličku celú dĺžku
lanka so závažím.

Vidíme svetlo na konci tunela, vidíme cieľ. Svetlo
na konci tunela bude teda super znamením aj
v tomto prípade. Za cieľovou medailou to bude
už len takto blízko. Stačí prejsť poslednou
prekážkou a deti si budú môcť užiť odmenu
a cieľové endorfíny a spomínať na traťové
zážitky.

Cieľom prekážky je prejsť celou dlžkou
paletového tunela.



TUNEL

BLUDISKO

LETNÉ OSVIEŽENIE

OBSTACLE FRIENDLY RACE

Nie je tunel ako tunel a veríme, že ten angličácky
bude pre deti zážitkom, a doprajeme im plazenie
aj v tejto podobe. A ak by náhodou do tunela ísť
nechceli, nemusia. Alebomôžu aspoň skúsiť doň
nazrieť.

Cieľom prekážky je prejsť celou dĺžkou tunela od
začiatku až po jeho koniec.

Plavky si vaše deti síce brať nemusia, no aj tak
ich namočíme. Prekážkové bazéniky. Aj tak by
smemohli nazvať túto osviežujúcu prekážku. Ak
bude teplo, toto osvieženie padne vhod amožno
ich aj trochu zabahníme. Zabahniť a okúpať?
Alebo okúpať a potom zabahniť? Nech sa
nechajú prekvapiť.

Cieľom prekážky je prejsť nádobami naplnenými
vodou alebo bahnom.

V tomto prípade bude treba zbystriť pozornosť a
zbytočne sa nezamotať alebo dokonca
nezablúdiť. Keby niečo, bude sa dať podliezť. No
predsa veríme, že deti si poradia aj v našom
angličáckom prekážkovom bludisku a dostanú
sa z neho von.

Cieľom je sledovať opáskovanie prekážky
a hľadať východ z bludiska.
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Tešíme sa vás, Angličáci!
Alex, Dafko a Ivet


