My Best Sports Day
Ref. 590320-EPP-1-2017-1-SI- SPO-SSCP

ERASMUS+ SPORT PROGRAMME
Ukrep: Partnerska sodelovanja na področju športa

My Best Sports Day
Projektna številka: 590320-EPP-1-2017-1-SI-SPO-SSCP
Aktivnost: 9
Končne smernice z navodili za izvedbo izbranih tradicionalnih evropskih športov in
iger za otroke s posebnimi potrebami
Status: Končen

" Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno
odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije."
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Smernice in navodila za izvajanje tradicionalnih iger in športov
Projektna ideja "My Best Sposts Day" je prevečati raven telesne aktivnosti otrok s posebnimi potrebami
v osnovnih šolah in jih navdihnila s tradicionalnimi evropskimi športi in igrami. Otroci s posebnimi
potrebami pogosto zaradi fizičnih omejitev niso vključeni v športne aktivnosti. Strokovnjaki iz držav
partneric (Slovenija, Portugalska, Italija, Švedska in Turčija) so identificirali in zbrali obstoječe dobre
prakse in koncepte na področju inovativnih pristopov pri motiviranju otrok s posebnimi potrebami za
šport in povečali njihovo vključenost v športnih dejavnostih. Projekt zagotavlja promocijo in izmenjavo
evropskih tradicionalnih nacionalnih športov in iger med projektnimi partnerji .
Vse partnerske organizacije so predstavile svoje nacionalne igre in športe. Partnerji so izbrali igre na
podlagi razpoložljivosti materialov, stroškov za materiale, ali so igre individualne / skupinske, glede na
telesne in duševne omejitve otrok. Konzorcij je izbral 5 iger iz vseh držav partneric. Izbrane igre: kotna
krogla (Švedska), gnilo jajce (Slovenija), ujami robček (Turčija), boccia (Portugalska) in ruzzola
(Italija).

1. Gnilo jajce (Slovenija)
Kaj potrebujete za izvedbo / oprema (zahtevano število udeležencev, če je potrebno):
Igra je primerna za večje število otrok (najmanj 4 otroci). Za igro potrebujete le del zmečkanega
papirja ali robček, kar predstavlja gnilo jajce.

Opis igre / športa (vključno z možnostmi prilagajanja igre / športa za otroke s posebnimi potrebami,
pravila igre / športa, podroben opis izvedbe igre / športa):

Igralci se posedejo v krog, tako da lahko gledajo drug drugega. Določimo prostovoljca, ki nosi robček
okoli kroga in ga enemu spusti za hrbet. Ob tem pojejo: »Gnilo jajce nosim, nikomur ga ne dam. Kdor
pa se obrne, po »puklu« jih dobi.«
S temi besedami pove drugim otrokom, da ne smejo gledati. Na določeni točki se odloči, da bo za
hrbtom enega od otrok v krogu spustil kos papirja (gnilo jajce). Seveda mora to biti čim bolj
brezhibno in hitro. Takoj, ko otrok opazi, da je dobil "gnilo jajce", vzame "gnilo jajce" in poskusi ujeti
tistega, ki mu je v krogu postavil "gnilo jajce". Otrok mora ujeti drugega otroka, ki mu je dal "gnilo
jajce", preden pride okoli kroga, to pomeni do svojega kraja, ki ga je imel v krogu, preden je bil "gnilo
jajce". Če ujame otroka (tistega, ki je spustil "gnilo jajce"), postane ta "gnilo jajce". Za kazen mora
sedeti na sredino kroga, dokler ne zamenja drugega igralca. Igro zunaj kroga nadaljuje otrok, ki je
dobil "gnilo jajce". Če mu uspe zbežati, sam nadaljuje igro zunaj kroga, drugi otrok pa gre v sredino
kroga kot "gnilo jajce".
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2. Kotna krogla (Švedska)
Kaj potrebujete za izvedbo / oprema (zahtevano število udeležencev, če je potrebno):
Predlagano območje za izvedbo igre mora biti ravna površina vellikosti približno 3 x 3 metre. Igra se
izvaja v kotu, ki je lahko obdan z zidovi ali pa je izdelan iz ovir / klopi. Označiti moramo področje za
točkovanje in črto, kjer mečemo kroglo. Na primer, v zaprtih prostorih je to mogoče narediti s trakom
in na prostem lahko polje označimo s kredo. Področje točkovanja v spodnjem diagramu kaže štiri
možnosti točkovanja: 1 točka, 2 točki, 3 točke in 5 točk. Druge možnosti točkovanja in velikost točk za
točkovanje lahko prilagodite. Za izvedbo igre potrebujemo 5 žogic, priporočena je uporaba teniških
žogic. Rezultat točkovanja se lahko zapiše na beležnico ali z digitalnimi formati. Igra izvaja ena oseba
naenkrat ter nima omejitev, koliko igralcev lahko igra. Posebna oprema za metanje se lahko uporablja
za osebe s posebnimi potrebami (cev ali palica).
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Opis igre / športa (vključno z možnostmi prilagajanja igre / športa za otroke s posebnimi potrebami,
pravila igre / športa, podroben opis izvedbe igre / športa):
Igraleci začnejo igrati za določeno črto in uporabijo vseh 5 žogic. Igralec vrže ali potisne po eno žogo
naenkrat. Dovoljeno je metanje ali valjanje žoge nad in pod rameni. Žoga se bo ustavila na
določenem območju igralne površine v enem od območji za točkovanje. Nato igralec / tekmovalec
vrže / zavrti drugo žogo. Dovoljeno je zadeti prejšnje krogle, da se izboljša položaj v točkovalnem
območju. Ko je vseh 5 žogic odvrženih, se zabeležijo točke za vseh 5 žogic. Nanjoljši možen rezultat je
5 x 5 točk = 25 točk. Posebna oprema se lahko uporablja za osebe s posebnimi potrebami.

3. Ujemite robček (Turčija)
Kaj potrebujete za izvedbo / oprema (zahtevano število udeležencev, če je potrebno):
Igra je primerna za večje število otrok (najmanj 4 otroci). Za igro potrebujete samo robček.

Opis igre / športa (vključno z možnostmi prilagajanja igre / športa za otroke s posebnimi potrebami,
pravila igre / športa, podroben opis izvedbe igre / športa):

Za izvedbo igre sta potrebni dve ekipi, ki imata enako število igralcev. Ekipi narišeta črti, ki sta oddaljeni
20 ali 25 metrov. Na sredino narišemo krog premera pol metra.
Sodnik, ki vodi igro, v roki drži robček in ostane na sredini kroga. Sodnik začne igro, tako da izgovori
številko, na primer »pet!«. Peti igralec vsake ekipe priteče k sodniku, da ujame robček. Igralec, ki ujame
robček, se takoj poskuša vrniti nazaj na svoje mesto preden ga drugi igralec ujame. Če lahko igralec z
robcem pride na svoje mesto preden ga ujame nasproten igralec, njegova ekipa dobi eno točko. Če ga
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igralec druge ekipe ujame, dobi druga ekipa točko. Potem sodnik ponovno začne igro z drugo številko
in tako naprej.

4. Boccia (Portugalska)
Kaj potrebujete za izvedbo / oprema (zahtevano število udeležencev, če je potrebno):
-Boccia se lahko igra individualno ali pa v dveh ekipah (en na ena, dva proti dva ali tri proti tri...)
- Površina mora biti ravna, čista in gladka (npr. poliran beton, lesena, naravna ali sintetična površina).
- Dimenzija uradnega igrišča za Boccio je 6 x 10 metrov, vendar lahko tudi 3 x 5 metrov. Območje
metanja je razdeljeno na šest območji. Vse meritve mejnih črt se izmerijo glede na notranjo stran
ustrezne črte.
- Boccia se izvaja s 6 rdečimi in 6 modrimi Boccia žogicami ter z eno belo žogico. Vsaka krogla ima obseg
270 mm in tehta približno 275 g.
- Lahka pena pokriva sodniško veslo. S tem veslom lahko sodnik signalizira, kdo bo igral. Lahko se
uporablja tudi kot zaščita kolen.

Opis igre / športa (vključno z možnostmi prilagajanja igre / športa za otroke s posebnimi potrebami,
pravila igre / športa, podroben opis izvedbe igre / športa):

Boccia je preizkušena igra, ki aktivira invalide, izboljšuje njihovo kakovost življenja in se integrira v
skupnost. Boccia je primerna za vse, vendar je našla veliko popularnost med ljudmi, ki imajo celo
najtežje telesne omejitve (cerebralna paraliza ali sorodne nevrološke bolezni, ki vključujejo ljubi na
vozičku). Boccia predstavlja učinkovit način za vključevanje vseh ljudi v športne klube, nevladne
organizacije, šole in rehabilitacijske centre.
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Pravila in navodila igre boccia:
Dve ekipi igrata igro (ena na ena, dva proti dva ali tri proti tri). Ena ekipa ima 6 rdečih kroglic in druga
6 modrih kroglic, eno belo žogico pa se vrže na igrišče. S kovancem določite, ali igralec uporablja rdeče
ali modre kroglice ter katera igralna območja se uporabljajo za rdeče ali modre kroglice. Če želite, lahko
dodate pravilo, da morajo igralci sedeti med metanjem krogel. V nasprotnem primeru lahko igralci
sami določijo, ali želijo stati ali sedeti.
Dimenzija uradnega igrišča Boccie je 6 x 10 metrov, lahko pa tudi 3 x 5 - preprosto uporabite
razpoložljivi prostor! Začetno linijo ali celoten obseg igrišča lahko označite s trakom. Ena ekipa igra z
rdečimi kroglicami, druga igra z modrimi kroglicami. Igralci sedijo ali stojijo drug ob drugem in so
obrnjeni proti štartni liniji. Ko se igra začne: rdeča ekipa vrže belo kroglico na igrišče. Nato rdeča ekipa
vrže rdečo kroglo in jo poskuša čim bolj približati beli. Potem je na vrsti modra ekipa, ki meče žogice
dokler ni modra žogica bližje beli kroglici (modra kroglica je bližje beli kroglici kot rdeča kroglica). Ko je
modra kroglica najbližje beli žogici, ali ko je modra ekipa ostane brez žogic, je na vrsti rdeča ekipa. Če
pristane bela kroglica izven igrišča, se ponovno postavi v sredino igrišča. Če želite, lahko označite
sredino s križcem. Igra se nato nadaljuje. Ko so odvržene vse žogice, sodnik določi točke, ki so bile
dodeljene za ta namen. Barva kroglice, ki je najbližje beli kroglici zmaga igro, prejme število točk, ki je
enako številu žogic, ki jih imajo bližje beli kroglici.
Štetje točk: ekipa, katere žoga je najbližje beli žogici, je zmagala. Za vsako kroglo, ki je bližje beli žogici
od nasprotnih žogic, se dobi 1 točko. Najmanjše število točk na krog je 1, največje število točk je 6. Če
je izenačen rezultat - npr. če se rdeča in modra krogla dotaknejo žoge - obe ekipi dobita 1 točko. V
naslednjem krogu, modra ekipa začne igro z metanjem bele krogle na igrišče.
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5. Il Lancio della Ruzzola (Italy)
Kaj potrebujete za izvedbo / oprema (zahtevano število udeležencev, če je potrebno):
Število udeležencev je neomejeno, za organizacijo turnirja pa potrebujete vsaj 2 osebi na ekipo, ki sledi
predlogi teniškega turnirja. Igra zahteva uporabo: Ruzzola. RUZZOLA je lesen disk s premerom 13 cm
in debeline 4,5 cm ter težo najmanj 450 gramov.

Opis igre / športa (vključno z možnostmi prilagajanja igre / športa za otroke s posebnimi potrebami,
pravila igre / športa, podroben opis izvedbe igre / športa):
Igra se igra na odprtih cestah ali po kratkih posebnih poteh, ki se imenujejo "treppi". "Treppo" so
makadamske ceste, ki imajo obliko krivulje, da bi bila igra težja. Za otroke in mladostnike s posebnimi
potrebami, bo najboljši kraj ravna pot dolžine največ 20-30 metrov.
Cilj igre je premikanje ruzzola vzdolž ravne črte z vrtenjem, dokler ne pride do ciljna. Igralec bo
zmagal, ko bo dosegel cilj s 5 meti. Met Ruzzola bo preklican, če bo potekal iz omejene poti.
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