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Aerobik s Dashem  

Autor: Michala Krpejšová, 20. ZŠ 

Časová náročnost: 15 minut 

Ročník: 4. 

Předmět: anglický jazyk/ tělesná výchova 

Učivo: volný čas a zájmová činnost, rozvoj koordinace pohybu 

Pomůcky: 1x tablet, 1x Dash 

Popis aktivity:  

Žáci stojí v rozestupech na dva kroky od sebe. Všichni musí vidět na Dashe a učitele. Učitel nejdříve 

seznámí žáky se základními pokyny: ahead, back, left a right a následně pustí program. Žáci opakují 

pohyby po Dashovi, učitel cvičí spolu s nimi. 

Pokyny: 

„Go ahead“ = krok vpřed 

„Go back“ = krok vzad 

„Go right“ = úkrok vpravo (Dash musí jít zrcadlově nalevo) 

„Go left“ = úkrok vlevo (Dash musí jít zrcadlově napravo) 

V oranžové záložce Sound musíme dopředu nahrát tato slovní spojení: 

#1 Go ahead 

#2 Go back 

#3 Go right 

#4 Go right 

#5 Let´s do it again. 

Poznámka:  

Další varianta: (náročnější na čas – začít v hodině ICT dokončit v hodině AJ/TV) 

Pobavíme se s dětmi o aerobiku, zda tento sport znají a čím je typický. Potom představíme Dashe a 

řekneme dětem, že chceme Dashe naučit krátkou sestavu z aerobiku.  

Položíme dětem první otázku: Co musíme vymyslet jako první? (taneční kroky) 

Úkolem dětí je vymyslet jednotlivě nebo ve skupinách krátkou sestavu (omezíme je časem, př. 6 minut).  

Poté položíme druhou otázku: Když již známe kroky a máme je načrtnuté, co musíme udělat nyní? 

(Slovně napsat Dashovi pokyny pro vykonání tance.) 

Necháme žákům dalších několik minut, aby připravili program na papír. Mohou se podle toho zkusit i 

navigovat, aby si ověřili, zda pracovali správně. 

Přílohy: Příklad náčrtku a programu, jaký mohou děti vytvořit. 
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