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MRAVENE EK – ŠIKOVNÉ PRSTÍKY

Vyráb ní je jednou z inností, p i které se d ti seberealizují. P i vytvá ení výrobk  vedeme d ti 
k rozvoji jemné motoriky.

Motivace:

Žil byl jeden malý kluk v pokojí ku v podkroví. P es den chodil do školky a ve er vysedával u po íta e, 
u knížek nebo si hrál. Sám. Maminka nem la moc asu. Musela vyd lávat penízky, když tatínek odešel a tak spolu 
doma z stali sami. Jediným p ítelem klou ka se stal pavou ek, který bydlel v pokoji v kout  pod stropem. Jemu 
mohl íkat všechno, co ho trápí, a pavou ek ho trp liv  poslouchal. Byl rád a klukova p átelství si velice považoval. 
Pavou ek se spoušt l po nitce až k jeho uchu, aby mu byl nablízku, aby spolu s ním mohl prožívat radost, když se mu 
n co povedlo. Byli spolu š astní. Pak nastal den, kdy si kluk do pokojí ku p ivedl na návšt vu kamarádku ze školky. 
Byla moc krásná, pavou kovi se moc líbila, a proto se spustil blíž, aby ji také uvítal. Jenže ona zapišt la: Fuj, pavouk, 
okamžit  ho vyho !

A eho se pavou ek do kal?! Vidí, že jeho p ítel bere noviny a skleni ku… Na nic ne ekal a sám utekl z pokoje ven. 
A od té doby se již nevrátil a žije sám. O žádné p átelství s lidmi už nestojí…

Legenda:

Pastelky, pracovní list, tupé (vyšívací) jehly, bavlnky, boti ky s tkani kami.

K tomuto metodickému listu jsou pracovní listy T5A, B.

Pot eby:

Na úvod za neme básni kou o ježkovi.

Ježek (Spojení artikulace s jemnou motorikou = íkáme veršovánku a kreslíme.)  

Je tu velká boule, jak p l zem koule – velký nos z ní kouká, na špi ce má brouka, oko jako trnka, ucho jak od hrnka, 
tlapky na procházku, také kus ocásku. Jehly a špendlíky k tomu a ježek pob ží dom .

Pak se pustíme do legendy s pavou kem, kterou zakon íme povídáním o významu p átelství (dnes to však není hlavní 
téma). Pavou ek to umí s nitkami – o to se dnes pokusíme i my.

Pracovní list – Šikovné prstíky
1. Dokresli pavou kovi pavu inu.
2. Druhou, menší pavu inku pavou kovi vyšij.

Nejd íve jen dokreslíme pavou kovi jeho pavu inku. Pak se pokusíme o to samé s tupou, vyšívací jehlou a bavlnkou. 
Pro mén  šikovné d ti je ideální pavu inku k vyšívání podlepit tvrtkou a vpichy pro d ti p ipravit (položíme tvrtku 
nap . na prošívaný sedák na židli a p ipíná ky i jehlou propícháme v místech vpichu, nebude se to pak d tem trhat, 
zejména pokud „šijí“ poprvé). D ti také zpravidla nezvládnou uzlík na konci nit , s tím jim pom žeme. Na záv r 
sch zky si m žeme nacvi it zavazování boti ek na kli ku.

Nápady k rozší ení nebo obm n  sch zky:

Zasít ní

D ti si sednou do kroužku v etn  vedoucích. Vedoucí má klubí ko a hodí je dít ti naproti; provázek drží v jedné ruce 
a druhou hází. íká p i tom své jméno a jméno toho, komu klubí ko posílá. Na záv r jsou všichni propojeni (vytvo í se 
hezká pavu ina). Mohou ji zkusit i rozmotat.

Tkaní

Osnovu na tkaní p ipravíme do krabice od bot, bonboniéry apod. z dlouhého kusu vlny, kterou protáhneme šesti 
otvory ve dvou prot jších kratších st nách krabice a proti vyvléknutí zajistíme uzlíky nebo lepenkou. Osnova je 

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: k u ení, ke komunikaci, pracovní.

Chápání, poznávání a rozvíjení e i ve spojení s jednoduchými gra  ckými projevy.

Šití rozvíjí jemnou hybnost prst .

Rozvíjení koordinace ruka – oko.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

20–30 minut

as realizace

cca 60 minut

Prostor

klubovna

Ro ní období

kdykoli

Po et ú astník
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Pozor na genotyp vedoucí ruky (u levák ). Pohyby s íkankou nejprve 
d láme do vzduchu a zapojíme ob  ruce. Potom je možné pohyby 

zviditelnit nap . na tabuli pomocí k ídy nebo navlh ené houbi ky a nakonec pomocí pastelky. Projevujeme radost nad 
sebemenším pokrokem d tí.

Chvalte dysgra  k m veškeré snahy o dokon ení pavu inky jak u kreslení, tak u vyšívání.

Nadaným nabídn te náro n jší ru ní práce: tkaní, vyšívání, pletení atd.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:

Další nám ty lze erpat:

František SYNEK íkáme si s d tmi d tmi. ArchArt, 2004.

DOROTHY E. Kdo si hraje, nezlobí. Frýdek-Místek: Alpress, 2003.

Maryann KOHLOVÁ Dalších 199 výtvarných inností. Praha: Portál 1997.

Moje poznámky:

Pozor p i práci s jehlou a n žkami. P i vyšívání pavu inky by m ly d ti sed t v klidu.Pozor na:

tvo ena šesti napjatými nit mi. Další dlouhý kus vlny, nejlépe jinak barevný, kterým budeme tkát, navineme na kousek 
lepenky. Její konec uvážeme k první niti osnovy v krabici a ukážeme dít ti, jak ji proplétat: jednou nahoru, jednou 
dol . V další ad  to vychází p esn  naopak.

Pavu inka z drátk

Pokud si myslíme, že naše d ti tyto obtížné úkony (vyšívání, tkaní) nezvládnou, m žeme jim p ipravit leh í variantu: 
pavu inu z drátk  – isti  dýmek. Vyráb jí se v rozmanitých barvách a lze je ohýbat, smotávat a vyráb t z nich nejen 
pavu inku s pavou kem, ale i další postavi ky a zví átka. Vymýšlení p íb h  a fantazii se meze nekladou.

Vzory tkané papírem

Barevný papír formátu A5 p ehneme na polovinu. 

Prost ihneme složený papír od h betu ke kraj m po 1 cm od sebe tak, aby z stal asi 1,5 cm široký, nenast ižený okraj. 
Papír rozložíme.

Do takto vzniklé osnovy za neme vetkávat r zn  barevné pásky – papírové proužky cca 1 x 20 cm. Lze využít nap . 
balicí papír, r zné plakáty, staré pohlednice, tapety…

Tkát m žeme – pravideln  vrchem a spodem nebo ob dv  vrchem, ob jednu spodem nebo ob jednu vrchem, ob t i 
spodem. I p i nepravidelném tkaní vznikají zajímavé vzory.

Obrazce na osnov  z h ebík

Pot ebujeme prkénka z m kkého d eva, malé kladívko a h ebí ky „papíráky“ a barevné bavlnky.

H ebíky natlu eme do prkénka. (Dáme pozor, aby h ebí ky neprošly celou tlouš kou a jejich hroty nevystupovaly 
zespodu.) K jednomu h ebí ku p ivážeme kone ek bavlnky. Potom ji natáhneme k jinému h ebí ku a obmotáme. 
Postupujeme dle vlastní fantazie.

Tento metodický list pomáhá napl ovat Ideál Pionýra: Poznání – osvoj si v d ní, znalosti a dovednosti.


