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PTÁ E — MALOVÁNÍ A KRESLENÍ

P edškoláci kreslí rádi. Vyjád ení vlastních myšlenek pomocí obrázk  je pro n  p irozen jší 
a srozumiteln jší, než pomocí písmen. A koliv nám n kdy jejich kresby mohou p ipomínat abstraktní um ní, pro n  
to jsou výtvory velmi konkrétní.

Motivace:

Toho dne ptá ek kroužil vysoko nad m stem. Pozoroval, jak se p íroda probouzí a lidé si uklízejí svoje 
dome ky. Jeden z dome k  b hem posledních dn  získal krásný nový žlutý nát r. Snesl se tedy dol , aby se na tu 
nádheru podíval. Co to ale? U zdi domku stojí kluk, v ruce drží sprej a už se chystá, že za ne na d m kreslit n jaký sv j 
výtvor. To se p ece ned lá!!! Jestli chceš kreslit – ty kluku jeden – vezmi si t eba velký papír a zkus to na n j. Na zdi se 
m že kreslit, až nám to n kdo dovolí…

Legenda:

Zakrývací fólie, balicí papír, vodové barvy – sada pro každou skupinu, sada št tc , tužky – m k í. 

K tomuto metodickému listu není žádný pracovní list.

Pot eby:

D ti s dysgra  ckou poruchou chvalte i p esto, že jejich malba není 
„nejkrásn jší“. 

Neklidné d ti (hyperaktivní) nenechte „ ádit“ s vodou a barvami, mohlo by dojít k úrazu i ke zne išt ní od v . Ani 
tyto d ti rad ji nenechte samotné vyst ihávat dokon ené obrysy postav – tuto innost p enechejte zru n jším d tem.

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

Rozhodneme se, v kolika skupinách budou d ti pracovat. Vhodné jsou dv  až ty i d ti ve skupin .

Zakryjeme velký kus podlahy zakrývací fólií a položíme na zem pro každou skupinu velký kus balicího papíru. Z každé 
skupiny si jeden dobrovolník lehne zády na papír a ostatní d ti tužkou obkreslí jeho obrys.

Nyní je už as na to za ít barvit postavu. Pe liv  namalovat obli ej, vymalovat oble ení, ruce apod. M žeme p itom 
d tem ukázat, jak je možné barvy míchat a zapoušt t. Pomáháme d tem, aby si práci rozd lovaly. Dáváme ale pozor 
na to, abychom neužili p íliš velké množství vody. 

Až malba zaschne – to ale bude asi až do p íští sch zky, m žeme postavu podle obrysu vyst ihnout n žkami.

Dalšími nám ty, které mohou d ti ve skupinkách namalovat, jsou t eba:
• zví ata na našem dvo e;
• zví ata v lese ( i v zoo);
• naše klubovna;
• naše m ste ko…

D ti op t mohou pracovat spole n , ale p itom m že každý pracovat sám. Vedoucí mohou d tem pomoci 
s p edkreslováním složit jších obrys  (zví at apod.).

Na aktivitu navazuje v rámci pionýrských akcí a sout ží p ehlídka Pionýrského Sedmikvítku v oblasti výtvarné 
a rukod lné innosti.

Provedení:

Moje poznámky:

Rozvoj t chto kompetencí: sociální a personální, pracovní.

Nakreslit postavu lov ka na velký papír. Podpora spolupráce p i spole né innosti. Vyzkoušet 
si práci s barvami.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

10–15 minut

as realizace

60–80 minut

Prostor

klubovna

Ro ní období

kdykoli

Po et ú astník

minimáln  2
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Pozor na zabarvení od v  d tí barvami – je pot eba mít rad ji staré oble ení.Pozor na:

Moje poznámky:


