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Název

Méďové

Úvod

Dětské písně Míša kulička, Méďové - kolíbaná, Medvíďata a Medvědi - nevědí
vedou děti k radostnému pohybu a hře, kde napodobují medvíďata.

Náčiní Plyšová hračka medvídek, jako polštářek, který se dá sbalit a vložit do obalu se
šňůrkami (aby ho rodiče mohli mít na zádech). Medvídek je nejdříve v obalu,
později bez obalu. Rodiče občas použijí obal jako náčiní.

Charakteristika skladby
Skladba je určena pro děti 2-5leté spolu s dospělým partnerem (rodič, prarodič
apod.). Chce být obrazem harmonické pohybové a citové výchovy v sokolské
rodině při společné hře rodičů s dětmi od nejútlejšího věku. Učí je rozvíjet
základní pohybové vlastnosti, zvládnout přiměřené pohybové dovednosti,
odstraňuje bázeň, zlepšuje kázeň, utužuje vzájemný citový vztah a radost ze
společné činnosti.
Plně využívá náčiní a vyžaduje spolupráci s dospělým i dokonalou souhru
dospělých v jednom cvičebním celku.
Délka skladby je 5,32 min.

Struktura skladby
I. oddíl
Věta A
Věta B
Věta C

Míša kulička
Pochod a běh
Přeskoky, slalom
Obíhání, házení

55 taktů 4/4
21 taktů
17 taktů
17 taktů

II. oddíl

Méďové - kolíbaná
Přesun na značky, vytahování M z pytlíku
Rozcvička
Akrobacie

72 taktů 4/4
4+8 taktů
24 taktů
36 taktů

Věta A
Věta B
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III. oddíl
Věta A
Věta B
IV. oddíl
Věta A
Věta B
Věta C
Závěr

60 taktů 3/4
28 taktů
32 taktů

Medvíďata
První houpání
Druhé
houpání
Medvědi - nevědí
Tunel
Oddělené cvičení
Kruhy Rozhledna

46 taktů 4/4
8 taktů
16 taktů
20 taktů
2 takty

Technické údaje
Základní celek jsou 4 páry na ploše 3 x 3 značky. Ve čtverci 6 x 6 jsou 4 celky, cvičí
samostatně, pouze v závěru 4 celky (to je 16 párů) tvoří společně velký kruh. Ve
čtverci 12 x 12 značek cvičí 64 párů.

Cvičební úbor
Děti bavlněné tričko s kapucí a legínky v barvě žlutá s oranžovými pruhy. Rodiče
triko s výstřihem do V s krátkým rukávem v barvě modré, žlutý pruh na rukávu,
kalhoty modré.

Metodické pokyny
Cvičení má být pro děti hrou. Během nácviku s dětmi necvičit celý rok skladbu, ale
používat prvky ze skladby i s jiným náčiním (švihadlo, tyče, šátky, míč). Není nutné
cvičit hned v postavení celku, ale volně. Děti musí mít pocit, že si hrají.

Vysvětlivky k popisu skladby
R – rodič
D - dítě
M - medvídek
O - obal
R drží své D vždy ve své pravé ruce.
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Popis skladby
Základní postavení (obr.1)
Nástup

výchozí postavení, čtyři páry tvoří zástup

I. oddíl Míša kulička

55 taktů 4/4

Věta A
Chůze a běh (obr. 2 a obr. 3)
2 doby předtaktí
1.-4.
předehra
I.-V.
Polem hájem, širým krajem,
jak jde cestička (3x),
tu si píská,
VI.-VII.
tam si výská Míša Kulička
VIII.
Míša Kulička.
IX.-XIV.
Mezihra
XV.
Vasile
XVI.-XVII.

páry celků C a D čelem vzad
pochod na místě
páry pochod, rej ve svém čtverci,
D mávají
pochod směr k své značce (obr. 3)
zastavit na své značce
R běží po kruhu vlevo, D honí M
R položí M na diagonálu
R+D zástup, D stojí za M (obr. 4)

Věta A Chůze a běh

Předehra

IX.-XIV. Mezihra

I.-VII. polem hájem…

XV.

Vasile
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VIII.

XVI.

Míša Kulička

XVII.

Věta B

Přeskoky, slalom

I.-VIII.

Rychlým krokem,

D přeskakují M a zpět do zástupu,
R vedle D (obr. 5)

IX.-XIV.

bujným skokem od vsi
do města (3x).
Chvíli cupky, chvíli hupky,
cesta, necesta, cesta necesta.
Mezihra

XV.

Vasile

R postavení trojúhelník (obr. 6)

XVI.-XVII.
Věta B

D běží slalom, R v zástupu
stoj rozkročný – upažit - náklon trupu
vpravo, vlevo („letadlo“)
R pro M

Přeskoky, slalom

I.-VII. Rychlým krokem…

VIII. cesta necesta

IX.-XIV. Mezihra

XV. Vasile

XVII.
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Věta C
I.-VIII.

IX.-XII.
XIII.-XVI.

Obíhání, házení
Staří, mladí mají rádi Míšu
medvídka (3x), kam teď dá se,
o tom zase příští povídka,
příští povídka
mezihra

XVII.
Pauza

R si podává M z pravé do levé
předem, z levé do pravé zadem.
D M honí
R s D si s M hází
D vyskakuje na M, R drží M
vysoko za šňůrku
přesun do postavení „křoví“ (obr. 7)
všichni dřep, předklon hlavy
(tvoříme křoví)

Věta C Obíhání, házení

I.-VIII. Staří, mladí…

IX.-XII. Mezihra

XIII.-XVII.

Pauza

II. oddíl Méďové - kolíbaná

I.-III.
IV.-VII.

VIII.

72 taktů 3/4

Předehra
Co to leze ze křoví,
no tak honem,
kdo to ví? Kdo jsou lidi
zlatý tři koule chlupatý,
kdopak aspoň
napoví?

dřep, příprava M
R dřep, D vyndává M z O
stoj a přesun (obr. 8)

stoj D před R – vzpažit
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II. oddíl

Křoví

VIII. Napoví

I.-VII. Co to leze…
Věta A

Rozcvička

I.-VI.

Možná, že to dovedu,
čenich mají od medu.
Kožich, děsný tlapy,
prach a kule chlapi.
To je parta
medvědů!

VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.-XIV.
XV.
XVI.
XVII.-XX.
XXI.-XXII.
XXIII.
XXIV.

D podá M R ve vzpažení,
R zpět M D v předklonu
mezi nohy opakujeme 2x, R vyndá O
D vzpažit, ukáže M
D celý obrat vlevo - R vzpažit s O
úklon R vlevo, D vpravo
vzpřim
úklon R vpravo, D vlevo
vzpřim
dřep - předklon hlavy

Brum, brum,
brum,
o čem se zdá
medvědům?
Hlavu, zadek, nohu
schovaj do brlohu
brum, brum
brum.
Brum, brum, brum
zazpíváme medvědům.
Dobrou noc, vy šelmy,
nechrápejte velmi
nebo si zboříte
dům.

stoj
jako IX.-XII.
dřep - předklon hlavy
rozbalit M, O schovat
vzpažit D s M, R s O připažit
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Věta A

Rozcvička

I.- VI. Možná, že to dovedu…

X. brum

XI. o čem se zdá

VII. medvědů

XII. Medvědům

XVI. brum

XXI.-XXII. dobrou noc

IX. Brum, brum

XIII. –XIV. Hlavu

XVII.-XX. Brum…

XXIII. nebo si zboříte
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XXIV. dům

Věta B
I.-IV.

Akrobacie
Lidi ani netuší, jak jim kožich
nesluší, ať mrzne či leje

ví, že hezky hřeje
když mráz kouše do uší.
Mezihra
Pak si v teple posedí,
a tak ani nevědí
že než kožich, čepice, že
daleko více hřeje
XVIII.-XX. láska medvědí.
XXI.-XXIV. Brum, brum, brum,
o čem se zdá medvědům?
V.
VI.-VIII.
IX.-XII.
XIII.-XIV.
XV.-XVII.

XXV.
XXVIII.
XXIX.

Hlavu, zadek,
nohu schovaj do brlohu,
brum, brum, brum.
Brum, brum

XXX.
XXXI.

brum,
zazpíváme

XXXII.
XXXIII.XXXIV.
XXXV.

medvědům.
Dobrou noc, vy šelmy,

XXXVI.

Věta B

nechrápejte velmi
nebo si zboříte
dům.

R mírný podřep rozkročný,
D předklon, hlavu do klína R
(příprava na „stojku“)
R uchopí D za boky
D „stojka“, R drží za pas
rušení „stojky“
D vyskočí R roznožmo do pasu
R drží D v pase - D záklon
vzpažit s M
(hrdina je - hlavou dolů pověsí se)
zpět D sed do pasu
D postavit zády k R, M ve vzpažení
R uchopí D v pase
(příprava na „holubičku“)
R D zvedne na levé rameno,
D zpevněné („holubička“)
D M ve vzpažení
R s D otočit trup vpravo
(holubička letí vpravo)
otočit trup zpět
otočit trup vlevo
(holubička letí vlevo)
otočit trup zpět
R podepřením D pod boky a
hlavou překot do stoje na zemi

stoj čelem k HT - vzpažit, ukázat M

Akrobacie

I.-IV. Lidi ani netuší…

VI.-VIII. když mráz kouše do uší
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IX.-XII. Mezihra

XIII.-XIV. Pak si v teple posedí

XXI.-XXII. brum…

XV.-XVII. A tak ani…

XXIII.-XXIV. o čem se zdá…

XVIII.-XX. Láska medvědí

XXV.-XXVIII. hlavu zadek ….

XXIX. brum, brum XXX. brum XXXI. zazpíváme XXXII. medvědům XXXIII.XXXVI.
dobrou noc…
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III. oddíl Medvíďata
Věta A
I.
II.-V.

60 taktů 3/4

První houpání
předehra

VI.-VIII.
IX.-XIX.

Medvíďata stejně jako děti
po čtyřech lezou, račte věděti,
a na dvě staví se a
XX.
klesaj zpět.
XXI.-XXIV. Hlavně, když zjeví se
neznámý svět.
XXV.
Dup, dupy, dup,
XXVI.
XXXVII.
XXVIII.

dup, dupy, dup.
Dup, dupy, dup.

III. oddíl Věta A

postavení do řad (obr. 9)
R čelem k sobě, M položit na
sebe (sedátko)
posadit první D
houpání první D, druhé pomáhá
zezadu, houpeme k HT
zastavit houpání
sundat D
R drží M - podřep,
D předvádí medvěda
R stoj - vzpažit, D pokračuje
jako XXV.
R stoj, M stále drží, D stoj zády k HT

První houpání

I.-VIII. předehra

IX.-XIX. medvíďata…

XXV.-XXVIII. dupy…
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XX.- XXIV. Klesají…

Věta B
I.-IV.
V.- XV.

Druhé houpání
Bacha na ucho a na zub a chlup!
Medvíďata stejně jako děti
nejednou ztratí se v lesní spleti.
To je pak smutno
XVI.
a kvůli tomu
XVII.-XX.
volejte je, ať vám trefí domů.
XXI.-XXIV. Milujte je, ať se vrátí domů.
XXV.
Dup, dupy, dup 3x.
XXVIII.
XXIX.
Bacha na ucho a na zub
XXXI.
XXXII.
a chlup.

Věta B

posadit druhé D
houpání druhé D, druhé pomáhá
zezadu, houpeme od HT
zastavit houpání
rušit houpačku, stoj, D má M
D sed do pasu R (přitulení)
R podupává, tančí ve vzájemném
objetí
přesun
postavit D do zástupu (obr. 10)
(obr. 10A na velkých plochách,
obr. 10B na malých plochách)

Druhé houpání

I.-IV. bacha…

V.-XV. medvíďata…

XVI.-XX. A kvůli tomu… XXI.- XXXI.
milujte je…

IV. oddíl Medvědi - nevědí

46 taktů 4/4

3doby předtaktí
Tunel
Věta A
předehra - příprava na tunel
procházení tunelem, který tvoří R stojí ve dvojici, čelem k sobě,
bokem HT. O drží v předpažení.
D mají M ve vzpažení a dotýkají se
při procházení tunelu O

I.- IV.
V.-VIII.
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Věta A

Tunel

I.-VIII.

Věta B
I.-II.
III.

Oddělené cvičení
Medvědi nevědí
že turisti nemaj

IV.

zbraně

D cvičí s M, R s O
docházet tunel
dojit na své postavení (obr. 11)
(obr. 11A velký celek,
obr. 11B na malých plochách)
příprava na cvičení
D stoj - skrčit připažmo, M drží na
prsou
R stoj - skrčit připažmo, O drží jako
tyč

D a jeden R stojící čelem k D
V.
VI.
VII.-VIII.
IX.-X.
XI. –XII.
XIII.

XIV.
XV. –XVI.

1.-2. Až
3.-4.
procitnou
počíhají si někde na ně.
Výpravě v doubravě
malý grizly ukáže se.
1.-2. Turi-

vzpažit
zpět
jako V.
dřep - výdrž
stoj s otáčením boků - M do vzpažení
jako V.-VI.
předpažit – otočit trup D vpravo,
R vlevo
otočit trup zpět
otočit trup D vlevo, R vpravo
otočit trup zpět
rozběh k R, M v pravé ruce

3.-4. sté
1.-2. zaji3.4. sté
rozutíkají se po les
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Věta B

Oddělené cvičení

I.-IV. medvědí nevědí…
Děti

V. až

jednou

VI. procit…

…nou
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VII.-VIII. počíhají…

XIII: turi...
XV.-XVI. Rozutíkají se…
Rodiče
V.

IX.-X. výpravě…

XIV. zaji…

...sté

1.-2. Až

1.-2. pro3.-4. citnou

VII.
VIII.
IX.
X.
XI.- XIV.
XV.-XVI.

...sté

poskokem mírný stoj rozkročný předpažit
poskokem stoj spatný - skrčit
připažmo
poskokem mírný stoj rozkročný předpažit
poskokem stoj spatný - skrčit
připažmo
předpažit – otočit trup vpravo
otočit trup zpět - skrčit připažmo
předpažit – otočit trup vlevo
otočit trup zpět - skrčit připažmo
předpažit - skrčit přednožmo pravou
zpět
předpažit - skrčit přednožmo levou
zpět
jako V.-VIII.

3.-4. jednou
VI.

XI.-XII. malý grizly…

1.-2. počí3.-4. hají
1.-2. si někde
3.-4. na ně.
1.-2. Výpra3.-4. vě
1.-2. v doubra 3.-4. vě
malý grizly ukáže se,
turisté zajisté
rozutíkají se po lese

O drží v pravé ruce a chůze ke
svému D, to uchopí druhý konec
do levé (obr. 12)
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Rodiče

V. až…

VIII. si někde…

...jednou

VI. pro…

...na ně

IX. výpra…

...citnou

...vě

VII. počí...

...hají

X. doubra…

...vě

XI.-XIV. Malý grizly… jako V.-VIII.

Věta C
I.
II.

Kruhy
Na pěšině
zbydou po nich

III.-V.
VI.-VII.
VIII.-XI.

tranzistoráky a dívčí dřeváky
a drahé foťáky.
A medvědi je ve městě vymění
za zlaťáky.

XII.-XVI.

A za ty si koupí maliny,
med a slané buráky.
A za ty si koupí maliny,

XVII.
XVIII.
XIX.-XX.

páry chůze ke středu a
začínají se spojovat,
R uchopí levou M
předchozího D
tvoříme hada (obr. 12)
spojíme velký kruh (obr. 13)
chůze po velkém kruhu

chůze do středu kruhu
rozpojení, R schovají O,
D drží M oběma rukama
R nasadí D kapucu
R zády do kruhu, D před sebou
D drží M ve vzpažení (obr. 14)

med a slané buráky
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Závěr - Rozhledna
XXI.-XII.

Věta C

Kruhy

I. na pěšině…

XXI.-XXII.

R mírný stoj rozkročný,
D stoj na stehna zády k R,
R drží D v pase
D ve vzpažení drží M

II.-XVIII. tranzistoráky…

XIX.-XX. med a slané buráky

závěr

V případě nesouladu metodického videa a grafického záznamu pohybu s
názvoslovným popisem, platí vždy názvoslovný popis.
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