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Témata pro profilovou část maturitní zkoušky – praktická zkouška 

Školní rok:   2017/2018 

Studijní obor:   75-31-M/01 Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství 

Předmět:   Tělesná výchova - specializace 

 

 

Předškolní pedagogika 

 

 

    1.  Předveď zdravotní cviky bez náčiní pro děti 5-6 leté 

    2.  Předveď zdravotní cviky s náčiním pro děti 5-6 leté 

    3.  Předveď zdravotní cviky s hudbou 

    4.  Předveď rušnou část pro děti 5-6 leté (úkol: procvičení rytmické chůze, běhu) 

    5.  Předveď rušnou část pro děti 5-6 leté (úkol: orientace v prostoru) 

    6.  Předveď nácvik pohybové hry s obsahem chůze pro děti 3-4 leté 

    7.  Předveď nácvik pohybové hry s obsahem běhu pro děti 5-6 leté 

    8.  Předveď nácvik skoku do hloubky (seskok)   

    9.  Předveď nácvik pohybové hry s obsahem skoků  

  10.  Předveď nácvik pohybové hry s obsahem manipulace s předměty 

  11.  Předveď nácvik pohybové hry s dopravními prvky pro děti 5-6 leté 

  12.  Předveď cvičení na stanovištích 

  13.  Předveď nácvik pohybové hry se zpěvem pro děti 5-6 leté 

  14.  Předveď nácvik pohybové hry s orientací v prostoru pro děti 5-6 leté  

  15.  Předveď nácvik kotoulu vpřed 

  16.  Předveď nácvik hodu horním obloukem (způsob organizace) 

  17.  Předveď nácvik přeskakování nízké překážky 

  18.  Předveď nácvik vylézání a slézání (způsob organizace) 

  19.  Předveď nácvik lezení 

  20.  Předveď zaměstnání se cvičením rovnováhy (rovnovážných postojů) 
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Mimoškolní pedagogika 

 

 

    1.  Předveď průpravnou část bez náčiní 

    2.  Předveď průpravnou část s tyčemi nebo se švihadly 

    3.  Předveď nácvik odbití oběma spodem 

    4.  Předveď průpravnou část s míči  

    5.  Předveď kruhový provoz 

    6.  Předveď průpravnou část s hudbou 

    7.  Předveď průpravnou část za pohybu se zaměřením na lehkou atletiku 

    8.  Předveď průpravnou část s využitím laviček 

    9.  Vysvětli a předveď pohybovou hru se zpěvem  

  10.  Vysvětli a předveď pohybovou hru pro rušnou část cvičební jednotky  

  11.  Vysvětli a předveď štafetovou hru 

12. Vysvětli a předveď pohybovou hru pro závěrečnou část cvičební jednotky 

13. Vysvětli a předveď pohybovou hru s reakcí na signál nebo hru úpolovou  

14. Vysvětli a předveď míčovou průpravnou hru (vybíjená, přihrávaná, přehazovaná…..) 

15. Předveď nácvik kotoulu vzad 

  16.  Předveď nácvik přihrávky trčením oběma od prsou 

  17.  Předveď nácvik driblinku 

  18.  Předveď nácvik nízkého startu 

19. Předveď nácvik hodu horním obloukem 

  20.  Předveď nácvik odbití oběma vrchem 
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