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MRAVENEC — VYTVÁ ÍM 

D ti rády tvo í z r zných materiál , zejména tehdy, když své výrobky mohou n komu darovat a ud lat 
tím radost. Trénujme proto jejich manuální zru nost, cit pro materiál a sou asn  upev ujme vztahy v jejich rodinném 
prost edí.

Motivace:

„Ahoj d ti,“ íká mravenec Šikula, „vzpomínáte si, jak jsme byli spolu na vycházce v lese? A co jsme 
vid li? Taky jsme n co sbírali, vzpomínáte si, co to bylo? Ano … íkal jsem vám, že se nám budou hodit … a podívejte 
se, co jsem dneska p inesl!“ (Nejlépe ukázky hotových výrobk  z p írodních materiál .) „Moc se mi líbí! Poj te, 
zkusíme ud lat taky takové … m žeme je pak v novat jako dárek k Vánoc m! P emýšlejte. Pro koho to bude? Bude 
mít ur it  velkou radost!“

Legenda:

K tomuto metodickému listu není žádný pracovní list.

P írodniny – listy (nemusí být vylisované) a v tvi ky, kus borové k ry, plody a pecky rostlin, šípky, šišky, žaludy, 
kaštany, bukvice, dub nky, traviny a sušené rostliny, kapradiny, mech, sláma, kuku i né šustí, o echové sko ápky, 
n které druhy ko ení, kamínky, mech, jehli í, pe í ka, r zné ko ínky, ulity šne k , apod.; ideáln  ukázky hotových 
výrobk  (nebo jejich obrázky), univerzální lepidlo, igelitový ubrus na zakrytí stolu; pokud máme možnost: tavná 
pistole (obsluhuje ji pouze vedoucí i ur ený instruktor).

Pot eby:

Zahájení sch zky: Hra s p írodninami

Hra podporuje hmatový smysl a vjemové schopnosti.

Pom cky: Dva plát né sá ky, po dvou kusech r zných podzimních plod  (nap .: 2 borové šišky, 2 smrkové šišky, 
2 mod ínové šišky, 2 kaštany, 2 žaludy, 2 vlašské o echy, 2 lískové o íšky, 2 šípky, 2 bukvice, 2 švestky, 2 malá raj átka, 
2 malá jablí ka, apod.).

Popis innosti: Vytvá ení pár . Dít  vytáhne ze sá ku jeden p edm t a snaží se stejný p edm t najít ve druhém sá ku. 
Vít zí dít , které rozezná nejvíce plod .

Obm na: Sami ur íme, jaké plody a po et (nap . celkem 3 druhy) má dít  vyhledat.

Metodická poznámka: P i h e je aktivn  zam stnán pouze jednotlivec, proto je vhodné d ti rozd lit – do tolika 
skupinek, kolik máme „dosp lých“, a zahrát si ji ve všech skupinkách sou asn ; p ípadn  m žeme mít p írodniny 
rozloženy po celém prostoru klubovny/t locvi ny a hru tak spojit s pohybem (pozor na hyperaktivní d ti). 

Hlavní blok: Dárek z p írodního materiálu

Metodická poznámka: Vybereme n kterou z možností nebo se pouze inspirujeme a vymyslíme vlastní návrhy. 
P ipravíme ukázkový vzorový výrobek, na kterém si zkusíme postup výroby, aby se s d tmi vše p kn  da ilo. D ti se 
mohou podle svého zájmu rozd lit do n kolika pracovních skupin, každá m že tvo it jiný dárek:

Lesní strašidýlka

Na borovou k ru d ti lepí p írodniny tak, aby vytvo ily lesní strašidýlko nebo lesního muží ka. Vlasy vytvo íme 
z listí, vousy z jehli í nebo suché trávy, na o i použijeme šípky nebo žaludy, ústa lze vytvo it z dvounažek javoru nebo 
v tvi ky, záleží na fantazii.

Obrázky

Pom cky: R zné p írodniny, juta nebo režné plátno, kulatý ráme ek na vyšívání.

Jutu napneme do ráme ku, na ni naaranžujeme r zné p írodniny a p ilepíme.

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: k u ení, ob anská, pracovní.

Rozvoj tvo ivosti a manuální zru nosti, citu pro materiál, touhy obdarovávat, p stování návyk  
správného a bezpe ného zacházení s r znými nástroji.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:
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 Práci s nástroji a s lepidlem, pozor p i propichování dírek. Dbejte na to, aby nedošlo k vdechnutí i 
k polknutí n kterých drobn jších p írodnin.

Pozor na:

Pozor na živé a na nešikovné d ti! Možnost zran ní zejména p i 
propichování a napichování p írodnin. Dbát na klid p i práci, dob e 

pou it pomocníky, instruktory i d ti jak zacházet s jednotlivými nástroji a jak se chovat p i samotné práci.

D tem se speci  ckými vzd lávacími pot ebami poskytn te delší asový úsek na rozeznání p edm t  hmatem – tento 
úkol se jim nemusí da it, a proto je alespo  odm te za snahu n jakou sladkostí.

P i h e „Co chybí“ se mohou objevit problémy u d tí s poruchami zrakové pam ti, dejte jim však šanci se zú astnit 
a pokud p ece jen uhodnou, co zmizelo, nešet ete chválou. 

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

Koláže

Pom cky: P írodniny, jemný písek, mech, lepidlo, studený klih na písek, ráme ky r zných velikostí, karton do ráme k .

Z nasbíraných materiál  m žeme sestavit obrázky plné fantazie. M žeme využít hotové d ev né ráme ky: plochu 
obrázku pokryjeme studeným klihem a posypeme pískem, necháme dob e zaschnout, nejlépe do další sch zky. Potom 
naaranžujeme r zné mušli ky, kamínky, mech apod. a p ilepíme.

Zví átka z kaštan

Pom cky: Kaštany r zných velikostí a tvar , nebozízek (svid ík, vrták na d evo), špejle, p ípadn  také žaludy, nažky 
javoru, bukvice, šišky, šípky, makovice… Možno i kombinovat s dalšími p írodninami, nap íklad: t lo ptá ka – žalud, 
hlavi ka – šípek, k ídla a ocásek – nažky javoru, nožky – špejle, pa átky – epi ky žalud . Jist  sami vymyslíte mnoho 
p vabných zví átek.

Korále a náramky

Pom cky: Provázek, alounická nit, tkací a alounická jehla (velké ucho), r zné p írodniny, n žky, nebozízek.

Na dvojitou nit navlékáme šípky, trnky, žaludy, bukvice, dub nky, klobou ky od žalud , st ídav  r zné plody, st ídav  
je abiny a nast íhaná stébla slámy…

Metodická poznámka: Obtížnost propichování dírek p edem vyzkoušíme, instrukto i pomáhají tam, kde to jde 
obtížn , lépe jde u erstvého materiálu. Krásné jsou z ko ení, nap íklad z h ebí ku – je ale nutné ho p edem pova it, 
aby zm kl (hodí se spíše pro starší d ti, do v kov  smíšeného oddílu). Možností je mnoho.

Girlandy z listí

Na r zn  dlouhé provázky i alounické nit  navlékáme st ídav  listy a m kké plody – žaludy, šípky, je abiny; 
upev ujeme borové šišky. Zav síme je na strop, nebo jimi ozdobíme okno, st nu, nást nku.

Dáre ky z o echových sko ápek

Želvi ka nebo myška

Neporušenou p lku sko ápky z vlašského o echu položíme na tvrtku, obkreslíme, p ikreslíme hlavu, nohy, ocásek. 
Podle této šablonky vyst ihneme ze zbytk  k že nebo korku želvi ku. Okraj kruný e opatrn  pot eme lepidlem 
a p ilepíme k t lí ku. Dárek pro brášku nebo sest i ku je na sv t !

Ptá kové nebo rybky

Vyrobíme je podobn , ale budou prostorové, na každou stranu korku p ilepíme p l sko ápky a zárove  vlepíme 
režnou nit na zav šení, nebo kus špejle na zapíchnutí t eba k pokojové kv tin . Mamince nebo babi ce se takový 
ptá ek i rybka budou jist  líbit. 

Zábavná ást: Co chybí?

Pracujeme se stejnými páry plod  jako v zahajovací h e, op t vhodn jší v menších skupinkách.

Místo dvou sá k  použijeme dv  plochá víka od krabic, hrát budeme se šesti nebo sedmi páry plod . Rozložíme je 
na víka tak, aby na obou byly stejné plody. Dít  si všechno pozorn  prohlédne a pak se oto í, jiné dít  odebere z jeho 
víka jeden nebo více p edm t  a ostatní p edm ty jinak uspo ádá. První dít  se oto í zpátky a srovnáním zjistí, co 
chybí.

Ukon ení sch zky:

Posadíme se s d tmi do kruhu, každý si p ed sebe položí sv j dáre ek a ekne, pro koho ho ud lal. Výstavku 
vyfotografujeme. 

Tento metodický list pomáhá napl ovat Ideál Pionýra: Poznání.


