UČEBNÁ OSNOVA PREDMETU

Kód predmetu:
Názov predmetu:   KORFBAL     (PVP)
Zabezpečuje:  PaedDr . Gustáv Argaj
Počet kreditov:   2
Počet hodín priamej vyučovacej povinnosti:  0/2 za semester 28
Prerekvizita/ korekvizita: bez špecifických požiadaviek
Predmet sa vypisuje:  ZS / LS
Odporúčaný semester: 
Cieľ predmetu:  Osvojenie  vedomosti a zručností o netradičnej športovej hre korfbal.

Prednášky
Semináre/Cvičenia
Vznik a vývoj korfbalu.
Pravidlá korfbalu.
1. Základné spôsoby chytania a prihrávania lopty (metodický postup nácviku a zdokonaľovania, chyby a ich odstraňovanie, príklady cvičení). Hra.
2. Streľba na kôš z miesta, po dvojtakte, z trestného hodu (metodický postup nácviku a zdokonaľovania, chyby a ich odstraňovanie, príklady cvičení). Hra. 
3. Uvoľňovanie sa hráča s loptou a bez lopty (metodický postup nácviku a zdokonaľovania, príklady cvičení). Hra.
4. Bránenie hráča s loptou a bez lopty (metodický postup nácviku a zdokonaľovania, príklady cvičení). Hra.
5. Základné útočné a obranné kombinácie (metodický postup nácviku  zdokonaľovania). Hra.                                                                 6. - 9. Základné útočné a obranné systémy (metodický postup nácviku  zdokonaľovania). Hra.
10. - 12. Príklady vyučovacích hodín zameraných na nácvik a zdokonaľovanie  rôznych herných činností. Metodické výstupy.











Podmienky pre udelenie kreditu:

1. Účasť na  vyučovaní
V súlade so študijným poriadkom FTVŠ UK, študent musí absolvovať minimálne 80 % vyučovacích hodín.

2. Test z pravidiel

Počet bodov za test
Bonifikácia na kredit
10 – 9
5
8 – 7
4
6 – 5
3
4 – 3
2
2 – 1
1
0
0

3. Metodický výstup
Metodický výstup študenta je zameraný na vybranú hernú činnosť. Za primerané vysvetlenie, organizáciu a vedenie výstupu získa študent 10 bodov. Za chyby (nepresné vysvetlenie, nedostatky v organizácii, chyby v odbornej terminológii) sa znižuje počet bodov.

Hodnotenie

POČET BODOV
BONIFIKÁCIA
10 – 9
5
8 – 7
4
6 – 5
3
4 – 3
2
2 – 1
1
0
0

     
4. Výsledná hodnota kreditu

Kredit
Počet bodov
A
10 – 9
B
8 – 7
C
6 – 5
D
4 – 3
E
2
FX
1
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Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu
Informačný list predmetu



Kód: 
Názov: Korfbal (PVP)
Študijný odbor: Šport
Garantuje: PedDr. Gustáv Argaj
Zabezpečuje: PaedDr. Gustáv Argaj 
Obdobie štúdia
predmetu: 7-10 semester 
Forma výučby : Prednášky, cvičenia 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 28
Týždenný: 2                  Za obdobie štúdia: 
Počet kreditov: 2    
Podmieňujúce predmety: Žiadne
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Test z pravidiel a test pohybových zručností

Priebežné hodnotenie : Test z pravidiel korfbalu

Záverečné hodnotenie : Metodický výstup 

Cieľ predmetu: Získanie základných vedomostí a zručností v netradičnej športovej hre korfbal. Osvojiť si základy športového tréningu s možnosťou získať kvalifikáciu trénera III. triedy. Pripraviť sa na vyučovanie korfbalu na základných a stredných školách v rámci výberového učiva telesnej výchovy. 
Stručná osnova predmetu: Prednášky (história korfbalu, pravidlá, metodicko – organizačné formy). Cvičenia (prihrávanie a chytanie lopty, streľba na kôš, uvoľňovanie sa s loptou a bez lopty, bránenie hráča s loptou a bez lopty, základné útočné a obranné kombinácie, základné útočné a obranné herné systémy, na každom cvičení sa študenti zdokonaľujú v hre).
Literatúra: 
ARGAJ, G. a kol: Pohybové hry. Bratislava: Univerzita Komenského; Fakulta telesnej výchovy a športu, 2001, 95 s.
TÁBORSKÝ, F.: Sportovní hry. Praha : Grada Publishing, 2004. 159 s.
http://www.korfball.cstv.cz/

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: 
Slovenčina
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 
21. 8. 2007


 

