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VÁŽENÍ PŘÁTELÉ DĚTÍ A VÝUKY LYŽOVÁNÍ!
Výuka lyžování dětí je, nebo by měla být, stěžejním aktivitou každé dobré lyžařské školy či dobrého
lyžařského instruktora. Rodiče stále častěji svěřují výuku lyžování svých dětí do rukou profesionálů
a očekávají, že se jejich ratolesti dostane kvalitní a celkové péče.
Apul, jako vzdělávací a servisní organizace svých členských lyžařských škol, se rozhodl zareagovat
na tento trend vytvořením v Čechách ojedinělého projektu „Dětská zimní liga“.
Projekt předkládá nejen všem malým lyžařům, ale i jejich rodičům, model jednotné koncepce
výuky dětského lyžování. V rámci této výuky děti postupují po stejných stupíncích lyžařského
vývoje a setkávají se se stejným maskotem, opičákem Apu, ať už lyžují v Krkonoších, nebo na
Šumavě.
Publikace, kterou právě držíte v ruce, je metodickou součástí celého projektu, a jako taková
poskytuje všem profesionálním učitelům srozumitelný, názorný a inspirativní metodický postup
výuky dětského lyžování.
Publikace využívá nejaktuálnější poznatky speciálního lektorského sboru zaměřeného pouze
na výuku dětí. Poznatky byly získány během lektorských seminářů ISIA a INTERSKI. Zároveň
reflektuje praktické zkušenosti instruktorů dětského lyžování.
Přejeme jak dětem, tak nám všem, spoustu zábavy, her a inspirace při výuce lyžování.
Opičák Apu a kolektiv autorů Apul
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DĚTSKÁ ZIMNÍ LIGA
Dětská zimní liga (DZL) je rozdělena do tří hlavních částí, které
navazují na sebe na základě výukového postupu, jenž se odvíjí od
různých stupňů vyspělosti lyžařských dovedností dítěte. Navíc
obsahuje jednu doplňkovou část, tzv. Růžový Apu.
Cílem je, aby malý lyžař či lyžařka postupně plnili všechny ligy
a jejich jednotlivé části. Po úspěšném splnění každé části
a následně celé ligy dostane malý lyžař razítko do příslušného
okénka svého lyžařského deníčku.

Záměrem je, aby se dítě, které projde modrou, červenou
a nakonec i černou ligou, naučilo vše od úplných lyžařských
začátků, přes pluhové, paralelní a carvingové oblouky, až po
základy závodní lyžařské techniky či Freestyle. To vše se učí hravou
metodou, která respektuje potřeby i vývojovou stránku dítěte.

Růžová liga se může plnit kdykoliv, dle nabídky lyžařské školy. Za
splnění obou části růžové ligy obdrží malý lyžař opět razítko, přičemž
ke splnění stačí, aby si vybral pouze jedno téma z každé části.
Červená, černá a růžová liga nejsou součástí této metodiky.
Razítka, lyžařské deníky a další materiály DZL zajišťuje Apul.
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MODRÁ LIGA
Modrý Apu v zoo

ČERVENÁ LIGA
Červený Apu

ČERNÁ LIGA
Černý Apu

RŮŽOVÁ LIGA
Růžový Apu

1

CHŮZE NA LYŽÍCH → Apu poprvé na lyžích s medvědem

2

JÍZDA PŘÍMO A ZASTAVENÍ → Apu jezdí a brzdí s kočičkou a pejskem

3

PLUHOVÉ OBLOUKY → Apu zatáčí s hadem

4

PARALELNÍ OBLOUKY → Apu lyžuje se zajícem

1

CARVINGOVÉ OBLOUKY → Apu carvuje

2

KRÁTKÉ A DLOUHÉ OBLOUKY → Apu mistr oblouků

1

ZÁKLADY FREESTYLE → Apu skáče

2

ÚVOD DO ZÁVODNÍHO LYŽOVÁNÍ → Apu závodí

1

VYBER SI: SNB, TELEMARK, BĚŽKY → Apu expert

2

UŽIJ SI: SNOWTUBING, LANOVÝ PARK, SÁŇKY → Apu se baví

3

4

CHECK LIST
PŘED ZAHÁJENÍM VÝUKY ↓
→ Osobní příprava – batůžek: lékárnička, mobil, kapesníky, gumoví medvídci, malé
pitíčko, náhradní dětské rukavice, brýle, čepice, vosk + soustředění.
→ Vytvoření plánu výuky na základě programu z předchozího dne, úrovně, věku dětí
a všech zásad výuky + vytýčení cíle + vytvoření časového harmonogramu.
→ Příprava pomůcek, školky, aparatury, příprava parkurů – podle plánu výuky +
pomocné materiály (diplomy, odměny, psací desky a obyčejné tužky, tabule, identifikační kartičky pro děti, vestičky). Instruktoři odjíždějící na kopec berou pomůcky do
batůžku.
→ Konzultace a rozdělení práce s ostatními instruktory – kdo, co, kde, kdy
a jak. Kdo si vezme jakou skupinku nebo privát, co s ní/ním bude dělat a kde, kdo
vybere peníze na obědy. Šéfinstruktor si vše zapisuje.
→ Na tabuli u vstupu do školky napíšeme důležité informace (netýká se privátní
výuky): téma/hru dne, plán jednotlivých družstev a jméno instruktora.
→ Při vstupu každé dítě vybavíme kartičkou se jménem, případně dalšími informacemi (oběd, do kdy je ve školce, jméno družstva, apod.).

NEŽ ODEJDOU RODIČE ↓
→ Kontrola počtu dětí, které mám na starosti; kontrola jmen, informací o obědech, čísel
na rodiče. Tyto informace musí být v kartičce lyžařské školy. Zkontrolujeme, zda dítě má
peníze na vlek. Zkontrolujeme výstroj a výzbroj.
→ Domluvit čas a místo vyzvednutí dětí.
→ Zjistit případné problémy, které by mohli ovlivnit výuku – zdravotní (např. alergie),
psychické (např. strach z výšek).
VÝUKA ZAČALA ↓
→ Chválit
→ Přestávky
→ Malé hry
→ Pečovat, ochraňovat
VÝUKA KONČÍ ↓
→ Malá hra
→ Rekapitulace
→ Pochvala
→ Motivace + informace – co budeme dělat
příští den, pro rodiče – kde, kdy a jak
→ Rozloučení
→ Předání dětí rodičům
→ Úklid pomůcek, školky
→ Příprava dalšího dne
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VYSVĚTLIVKY
→ informace
pro instruktora
→ informace pro děti

1|2|3

→ věkové kategorie:
1| děti od 3 do 6 let
2| děti od 6 do 10 let
3| děti od 10 let výše
→ metodická
doporučení

→ Při stavbě SKIPARKURŮ používáme různé pomůcky tak, aby dráha
byla pro děti bezpečná: kužele, hříbky,
slalomové tyče, zvířátko na tyči, tyč horizontální, podjezdy, barva na sníh, …

směrová šipka
chůze,
klouzání
výstupy
– bokem

výstupy
– stromeček

změna směru
matrace
(zátaras)

otáčení –
sluníčko I
(patky
u sebe)
otáčení –
sluníčko II
(špičky
u sebe)
vyznačení
trasy (např.
sprej na sníh)

kužel, hříbek

pomůcka, hračka
podjezd,
průjezd brankou
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MODRÁ LIGA
MODRÝ APU
V ZOO

1

CHŮZE NA LYŽÍCH
Apu poprvé na lyžích
s medvědem

2

JÍZDA PŘÍMO
A ZASTAVENÍ
Apu jezdí a brzdí
s kočičkou a pejskem

3

PLUHOVÉ OBLOUKY
Apu zatáčí s hadem

4

PARALELNÍ OBLOUKY
Apu lyžuje se zajícem
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1

APU POPRVÉ NA LYŽÍCH → CHŮZE NA LYŽÍCH
8

APU POPRVÉ NA LYŽÍCH S MEDVĚDEM
→ CHŮZE NA LYŽÍCH

Apu se učí první krůčky na lyžích
a s tím mu bude pomáhat medvěd
NOŠENÍ LYŽÍ → Učíme děti samostatně si
donést lyžařskou výzbroj do výukového prostoru.
Nejmenší děti ještě nemají dostatek sil nést si
vlastní lyže a proto se jim to snažíme usnadnit:
1

1|2
3

Lyže držíme za patu vázání, špičky lyží táhneme
za sebou po sněhu.
Lyže neseme na pokrčených pažích před tělem.
Spojené lyže neseme na rameni špičkami
dopředu a směrem dolů, v druhé ruce
neseme hole.

TERÉN → rovina, upravený sníh
POMŮCKY → míč, kužele, slalomové tyče,
hříbky, les vytvořený z hraček a pomůcek
lyžařské školky, lano, barva na sníh
CÍLE →
1 | seznámení dětí s lyžařským prostředím
a prostorem lyžařského parku
2 | rozvíjení citu pro sníh
3 | nácvik koordinace a stability
4 | aktivní přenášení hmotnosti z lyže na lyži

OBOUVÁNÍ LYŽÍ → Obouvání nacvičujeme na rovině, ideálně na koberci, aby lyže neujížděly.
Lyže položíme paralelně vedle sebe, vázání a poté podrážku boty důkladně očistíme
(o koberec, o druhou botu nebo o vázání), špičku boty zasuneme do vázání
a patu tlakem zacvakneme.
U malých dětí musíme počítat s tím, že obouvání je úkolem pro instruktora.
Instruktor provede kontrolu správného obutí u všech dětí.

CVIČENÍ BEZ LYŽÍ
nácvik základního postoje
(střídáme úzký a široký postoj)
chůze
(střídáme úzký a široký postoj)
přenášení váhy
(stoj na jedné noze)
koordinace
(změna těžiště)

1

1|2

stojíme jako Anička – jako medvěd – jako žirafa
stojíme střídavě jako Anička, medvěd, žirafa
skáčeme jako šáša
jdeme jako Anička, jako medvěd, jako žirafa
jdeme jako kačenka, tučňák, obr, skřítek
procházíme pohádkovým lesem
silný vítr vyvrací strom i s kořeny
stojíme jako čáp, jako plameňák
kdo umí udělat holubičku?
skáčeme jako vrabčák, vyskočíme jako klokan
potápíme se jako potápěč (podřep – dřep na plných chodidlech)

APU POPRVÉ NA LYŽÍCH → CHŮZE NA LYŽÍCH
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