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MRAVENE EK – VYRÁBÍME MASKY K POHÁDCE, DRAMATIZACE

D ti milují p evleky. Využijeme jejich touhu prom nit se v n koho jiného sou asn  s jejich pot ebou 
vytvá et nové v ci. Zkusíme si proto vytvo it masky k divadelnímu p edstavení.

Motivace:

Byli jste n kdy v divadle? 

Dnes se pokusíme zahrát jedno divadelní p edstavení. Které? Pohádku „O veliké ep “, kterou již všichni známe! Ale 
pro jistotu si ji p ipomeneme:

Zasadil d dek epu: vyrostla veliká, p eveliká. D dek cht l epu ze zem  vytáhnout: táhne, potahuje – vytáhnout 
nem že.

Pozval si tedy na pomoc babku. Babka si stoupla za d dka, d dek za epu: táhnou, potahují – vytáhnout nemohou.

Babka p ivolala vnu ku. Vnu ka se postavila za babku, babka za d dka, d dek za epu: táhnou, potahují – vytáhnout 
nemohou.

Vnu ka zavolala pejska. Pejsek se za adil za vnu ku, vnu ka za babku, babka za d dka, d dek za epu: táhnou, potahují 
– vytáhnout nemohou.

Pejsek pozval na pomoc ko i ku, ko i ka se držela pejska, pejsek vnu ky, vnu ka babky, babka d dka, d dek epy: 
táhnou, potahují – vytáhnout nemohou.

Ko i ka si vzpomn la na myšku a p ivolala ji. Myška popadla ko i ku, ko i ka pejska, pejsek vnu ku, vnu ka babku, 
babka d dka, d dek epu: táhnou, potahují – vytáhnout nemohou.

Myška poprosila o pomoc mravene ka. Mravene ek se chytil myšky, myška ko i ky, ko i ka pejska, pejsek vnu ky, 
vnu ka babky, babka d dka, d dek epy: táhnou, potahují, a když epu vytáhli, všichni se p evalili.

Legenda:

K tomuto metodickému listu je pracovní list T7A, který bezprost edn  nenavazuje na dané téma.

Pot eby na masky d de ka (nap . klobouk), babi ky (nap . dlouhou sukni a šátek), vnuka, vnu ky (mašli ku do vlas  
a krátkou sukýnku) a mravene ka ( ervený šáte ek kolem krku).

Na výrobu masek zví átek: tvrtka A4, tužka, erná  xa, vodové barvy, št tce, kelímek na vodu, n žky na vyst ižení, 
d rova ka a klobouková gumi ka, krepový papír.

Deka, která bude p edstavovat epu.

Pot eby:

Nejprve zhotovíme šablony masek oby ejnou tužkou a povedené obtáhneme ernou  xou (v p íloze 
najdete masku ko i ky, m žete si vyrobit masku pejska, myšky, ale t eba i ptá átka, sovíka i medvíd te… viz nápady 
na netu: http://www.i-creative.cz/2008/11/13/karnevalove-masky-sablony-k-vytisknuti/ nebo v knížce: Papírové 
talí e TOPP 3702. 2011. www.anagramsro.cz).

Vyst ihneme a pomalujeme (nap . vodovými barvami, m žeme je polepit vatou, vlnou, látkou, p novou gumou…).

Pro upevn ní na obli ej dít te ud lejte na stran  masky d rova kou otvor a provlékn te kloboukovou gumi ku 
(m žete použít i dv  š rky).

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: ke komunikaci, pracovní.

Vyvine úsilí, soust edí se na innost. Zadanou práci dokon í. Dovede postupovat podle instrukcí.

Chápe, že m že ovliv ovat situace svojí aktivitou a iniciativou.

Dokáže se vyjad ovat gesty, slovy, pohybem i výtvarnými prost edky.

Osvojuje si poznatky, schopnosti a dovednosti pro navazování a rozvíjení vztah  k druhým lidem.

Rozvíjí schopnost spolupráce.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

30 minut

as realizace

až 120 minut

Prostor

klubovna
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podzim
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P ed samotným dramatickým nácvikem se ujist te, zda si tyto d ti 
pohádku správn  pamatují a zda v dí, jaké postavy v ní vystupují – na 

pomoc m žete využít i p edchozí pracovní list s obrázkem d dka a jeho pomocník . (S vizuální oporou si vše lépe 
zapamatují.) 

P i nácviku dramatizace pohádky pozor na d ti samotá ské (s autistickými sklony) – je pot eba je povzbuzovat, kladn  
motivovat, v žádném p ípad  nenutit „do hraní“, být trp livý. Poprosíme také d ti, aby p ehnan  nereagovaly na ty, 
kterým d lá potíže zapamatování si textu.

Hyperaktivní d ti bedliv  sledujte p i práci s n žkami a s kloboukovou gumi kou!   

P i kreslení masek musíte odhadnout, které d ti m žete nechat tvo it a kterým musíte výrazn ji pomáhat. Nešet it 
chválou! 

K vypln ní pracovního listu dejte t mto d tem dostatek asu — p i p etrvávajících problémech s ešením úlohy 
vyzv te n kterého empatického a „šikovn jšího“ kamaráda, aby dít ti pomohl.

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

Moje poznámky:

D ti by m ly p i práci s n žkami pracovat v klidu a vsed .Pozor na:

Než nám masky zaschnou, rozd líme role v pohádce a vyzkoušíme si je nejprve bez masek.

Na p edstavení m žeme pozvat rodi e a kamarády z oddílu.

Pracovní list — Nástroje

Úkoly:
1. Vybarvi stejnou barvou, co k sob  pat í (jako p íklad m žeme uvést koš átko a lopatka, chleba a n ž… ).
2. Víš, k emu se používají tyto nástroje?

Tento metodický list pomáhá napl ovat Ideály Pionýra: Poznání – Pionýr je pracovitý, u í se; P átelství – Pionýr je 
p ítelem všech d tí a Pomoc – Pionýr je state ný a kamarádský, pomáhá ostatním.


