SITTEDANS - TANEC V SEDĚ
principy a možnosti, ukázkov é tance

Lektor:

Mgr. Vendula Plačková
akreditovaná lektorka vzdělávacích kurzů Tance vsedě
- Sittedans I a Sittedans II

Motto:

„Tanec vsedě je vášní pro srdce, ne nohy!“

Program semináře:
 Principy, zásady a omezení

 Nácvik tanců
 Relaxace
 Jak vymyslet vlastní tanec
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Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. obdržela grantovou podporu v rámci Fondů
EHP 2014-2021, programu Vzdělávání.
Za obsah všech výstupních materiálů ručí výhradně vydavatel, tedy Církevní střední
zdravotnická škola s.r.o.
Dům zahraniční spolupráce a Kancelář finančních mechanismů neodpovídají za žádné
případné užití dotčených informací.

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu
Zvýšení odborných znalostí a kompetencí v oblasti
norských aktivizačních technik Seniordans a Sittedans
Číslo projektu: EHP-CZ-VETP-1_001
Typ projektu: Projekt odborného vzdělávání a přípravy v rámci programu Vzdělávání
Období realizace: od 1. 8. 2019 do 31. 8. 2020
Partnerské organizace:
Seniordans Norge, Åsmarkvn. 8 D, 2390 Moelv a Mgr. Vendula Plačková
Hlavní řešitel: Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
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Trocha teorie
Pohyb
Pohyb je pro život nezbytný.
Zahrnuje fyzickou i duševní aktivitu.
Je symbolem soběstačnosti jedince.
Zajišťuje jeho sociální a společenské začlenění.
Tanec
Tanec je pohyb ovlivněný melodií, rytmem a tempem.
Vždy patřil k typickým prostředkům sebevyjadřování.
Na druhou stranu je v něm zahrnuta kulturní tradice země, regionu i konkrétní skupiny lidí.
Taneční terapie
Tanec vnímáme jako pohyb, kterým lze vyjádřit emoce, pocity, náladu.
Tancem lze dosáhnout psychického uvolnění a relaxace.
Pomocí tance můžeme komunikovat s okolím.
Proč využívat taneční terapii u seniorů
1. Jde o pohybovou aktivitu, u níž lze jednoduše uzpůsobit náročnost
2. Zlepšuje kondici a vytrvalost
3. Procvičuje jemnou motoriku, koordinaci v prostoru a smyslové vnímání
4. Aktivuje krátkodobou i dlouhodobou paměť
5. Rozvíjí sociální vnímání a komunikaci
6. Umožňuje citové prožívání a vnímání vlastního těla
7. Vede k uvolnění a odstranění stresu
Rizikové faktory taneční terapie u seniorů
Je nutné dodržovat jisté zásady zatěžování seniorů s ohledem na věk a fyzické schopnosti.
S věkem klesá schopnost regenerace, snižuje se funkčnost jednotlivých orgánů:
1. ubývá svalová hmota (klesá počet i objem svalových vláken),
2. objevují se artrotické změny kloubů, zmenšuje se kloubní rozsah,
3. dochází k odvápnění a úbytku kostní bílkovinné tkáně,
4. snižují se ventilační a respirační schopnosti
5. klesá funkčnost smyslových orgánů
Tyto aspekty prodlužují dobu regenerace a zvyšují únavu.
Je nutné se vyvarovat určitých forem pohybu: doskoky, rotace, prudké změny, záklony, polohy
hlavou dolů, koordinačně složité cviky, zadržování dechu.
Vždy je třeba se ujistit, zda jsme někoho kvůli jeho fyzickému handicapu nevyřadili
z kolektivu.
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Hudba
Hudba je organizovaný systém zvuků. Výběr zvuků, jejich rytmické členění a jejich uspořádání
určují kvalitu, funkci a estetické působení hudby.
Zvuk
Zvuk je mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat sluchový vjem.
Frekvence tohoto vlnění, které je člověk schopen vnímat, leží v intervalu přibližně 16 Hz až 20
000 Hz.
Vlastnosti zvuku jsou:
 výška,
 barva,
 hlasitost (intenzita)
Vliv zvuku na člověka:
Zvuky o pravidelném kmitočtu nazýváme tóny, o nepravidelném kmitočtu – hluky.
Hluk vyvolává v člověku negativní reakce. Organismus se dostává do stavu zátěže, stresu,
vnitřního napětí. Vysoký hluk může vést až k poruchám srdečního rytmu a rovnováhy, také
k potížím krevního oběhu. Vysoký nebo déletrvající hluk vede k poškození sluchu.
Hlavním úkolem hudebních aktivit pro seniory je uvolnit přítomné a přivést je prostřednictvím
hudby k pocitu spokojenosti, k lepším myšlenkám, naplnění optimismem. Souvisí to s aktivní
činností i poslechem různých druhů hudby.
Poslechem vybraných skladeb klasických, romantických nebo přímo relaxačních je
dosahováno uvolňování zátěžových stavů organismu, jsou příznivě ovlivňovány fyziologické
procesy v lidském organismu a tím vlastně hudba působí jako lék.
Rizikové faktory použité hudby u seniorů
1.
2.
3.
4.

Sluch je citlivější na šum a méně vnímavý na vysoké tóny
Hudba musí být dostatečně hlasitá, ale ne příliš hlučná
U hudby je velmi důležitý žánr, nesmí být agresivní
Hudba může vyvolat určité vzpomínky či negativní pocity

Tanec vsedě





lze využít při snížené hybnosti
zajistí lepší stabilitu těla
snižuje zátěž organismu
klade menší prostorové nároky
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Realizace tance
Příprava prostředí
1. dostatečně velký, světlý, vyvětraný prostor
2. židle pro daný počet účastníků postavené do kruhu
3. lektor (předcvičující) je pro všechny účastníky dobře vidět
4. kvalitní zdroj hudby (dostatečná hlasitost, upravit hloubky, dobře ovladatelný pro
lektora)
5. účastníci mají volný pohodlný oděv a obuv
6. je zajištěn zdroj tekutin
Volba hudebního doprovodu
1. dostatečně rytmická,
2. několikeré opakování základního hudebního motivu
3. přijatelný žánr (lidová píseň, country, apod.)
4. další variantou hudebního doprovodu je vlastní zpěv účastníků (ideálně dobře známá
píseň s několika slokami
Postup nácviku tance
1. protažení, prodýchání (hluboký nádech a výdech)
2. seznámení s melodií,
3. u jednodušší choreografie nácvik v pomalém tempu s hudbou a slovním doprovodem
lektora
4. u složitější choreografie nejprve nácvik jednotlivých prvků bez hudby s počítáním dob a
slovním doprovodem lektora
1. relaxace – protažení, protřepání rukou a nohou, prodýchání (hluboký nádech a výdech)
2. na konci tance vždy veliká POCHVALA
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Choreografie
Pohyby rukama, nohama, hlavou, tělem.
Ruce:
1. tleskání, luskání, plácání do kolen, mávání
2. předpažení, upažení, vzpažení,
3. pohyby dlaněmi, sevření v pěst a natažení prstů v upažení nebo předpažení
4. křižné pohyby rukou – položení levé ruky na pravé koleno nebo rameno
5. ohýbání v loktech, kroužky
6. podávání rukou, chytání sousedů

Nohy
1. pochodový krok, dupání, úkroky do stran nebo dopředu a dozadu
2. unožování, přednožování, propínání v kolenou
3. pohyby chodidel – pata, špička
Hlava
1. otáčení do stran – úsměv na souseda
2. pohled za rukama ve vzpažení
3. předklony, úklony hlavou
Tělo
1. otáčení trupu do stran – úsměv na souseda
2. předklony, úklony trupem
Upozorňovat na pravidelné dýchání.
Pomůcky
1. šátky, stuhy
2. míčky
3. rytmické nástroje – dřívka, lžičky
4. lano
5. psychomotorický padák
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Ballet with no age limit - YouTube. YouTube [online].
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Chair Yoga Dance: Que Sera Sera by Doris Day with Sherry Zak Morris - YouTube.
YouTube [online]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=HAUYJuo0YjI
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