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PTÁ EK – KRESLÍM

V mladším školním v ku by m l být vývoj jemné motoriky již dokon en, dít  by tedy m lo správn  
zacházet s drobnými p edm ty, avšak je pot eba tuto schopnost r znými zp soby podporovat, jedním ze zp sob  
m že být kresba, p i které se jedinci vyjad ují a rozvíjí zárove  svou fantazii…

Motivace:

Náš ptá ek …… nemá zimu moc rád, je mu chladno, zebou ho noži ky, není toho moc na sezobnutí. 
To my jsme na tom lépe, m žeme si obléknout teplé kabáty a boty, nasadit si epici i rukavice a zima nám nevadí! 
Vzpomínáte, jak jsme byli posledn  (na zimní vycházce, spole n  sá kovat nebo bruslit,…)? Poj me, ekneme ptá kovi, 
co se nám líbilo.

Legenda:

Zmizík, lahvi ka inkoustu, širší ploché št tce, tvrtky, n žky, novinový papír nebo pracovní podložka, 
pravítko, tužka, lepidlo, (p ípadn  hotové ráme ky obrázk ); na ozdoby navíc: jehla, nit, smrkové v tve, 

váza; obálky na novoro enky.

Zajistit: tichou reprodukovanou hudbu na podmalování váno ní i zimní atmosféry.

Vyrobit: ukázkové výrobky, p ipravit šablony (zvonk , koulí, p ípadn  dome k , kostelíku stromk  apod.).

P inést: ukázky váno ních p ání a pohlednic se zimními motivy, p ípadn  reprodukci obrázk  Josefa Lady: Vánoce, 
Zima. Máte doma opravdový textilní modrotisk? P ineste ho d tem ukázat!

K tomuto metodickému listu je pracovní list U1A.

Pot eby:

Zeptejte se d tí, co je na zim  hezké, na co se t ší, co mají rády. ekn te jim, že nakreslíte ptá kovi 
zimní obrázek. Ukažte hotový výrobek a pora te se, co s ním m žete ud lat (vyzdobit klubovnu, v novat jako dárek, 
apod.).

Zimní krajina

Vyberte si p edem z r zných variant:

Obrázek

Na novinovém papíru nat ít inkoustem obdélníky i tverce p edem vyst ižené ze tvrtky a nechat zaschnout. (Práci 
urychlí a zjednoduší, p ipraví-li to p edem instruktor.) Zmizíkem pokreslit celou plochu, téma – nap . „M j zážitek ze 
zimních prázdnin“ nebo „T ším se na zimu“, p ípadn  zdokumentovat oddílové hrátky na sn hu z minulého období.

Možnosti dokon ení:
• Jednoduchý ráme ek vytvo íte nalepením na tvrtku, která má strany o 3—5 cm v tší než nakreslený obrázek.
• Ráme ek m žete vy íznout z bílého kartonu a nalepit na obrázek.
• Použijte hotový d ev ný ráme ek nebo ráme ek tvo ený dv ma skly.

Novoro enka

Podobn , pouze menší velikost, p ípadn  i jednodušší „váno ní“ motivy: sn hulák, kap ík, stromek, sá ky, prasátko, 
podkova, betlémská hv zda, apod. Dokon it nalepením na karti ku ze tvrtky formátu A5, kterou jste p edem p eložili 
nap l. Na záv r vložte do obálky. Text p ání mohou d ti napsat až doma spole n  s rodi i nebo staršími sourozenci.

Metodická poznámka: Zmizíkem nebo naopak perem m žete dokreslit písmena PF a íslice nadcházejícího roku. 
D tem vysv tlete, co znamenají (pocházejí z francouzštiny – Pour féliciter = pro št stí). Zeptejte se, zda rodina dostává 
n jaká váno ní a novoro ní p ání nebo pohlednice. M žete si chvíli povídat, co všechno lze našim blízkým a známým 
k novému roku p át. A co jim rozhodn  p át vhodné není?

„Modrotiskové“ váno ní ozdoby

Na p edem p ipravenou, inkoustem z obou stran nabarvenou polovinu tvrtky si d ti obkreslí n kolik šablon 
a vyst ihnou je.

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: ke komunikaci, ob anská, pracovní.

Rozvoj jemné motoriky ruky, schopnosti vyjad ovat, zachycovat a sd lovat své prožitky kresbou.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

120 minut

as realizace

60 minut

Prostor

klubovna

Ro ní období

listopad, prosinec

Po et ú astník

minimáln  2
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Moje poznámky:

P i práci s n žkami názorn  p edvést, jak budeme vyst ihovat, pov d t si, jak se n žky drží a podávají 
druhému. Pozor! V tšina lepidel pat í mezi extrémn  ho lavé materiály a jako k takovým se k nim musíme chovat. 
Vždy je nutné si p e íst p íbalový leták, seznámit se se správným pracovním postupem, p e íst si, co d lat v p ípad  
zdravotních nesnází – a snažit se jim p edcházet. Nikdy nepoužívat ho lavé materiály v blízkosti ohn , sví ky, zápalky! 
V trat a dodržovat hygienu. 

Pokud budou d ti samy pracovat s inkoustem, je t eba je upozornit na opatrnost (špatné odstra ování skvrn). Zmizík 
nestrkat do pusy.

M žete íci, že tu máte detektivy, kte í budou v pr b hu sch zky správné zacházení s nástroji sledovat a v záv ru 
sch zky dají všem, kdo si to zaslouží, t eba samolepku nebo n jakou drobnost i body do oddílového hodnocení.

Pozor na:

V tšina d tí se speci  ckými vzd lávacími pot ebami bude mít problémy 
s kresbami (porucha visuomotoriky, dyspinxie atd.) – asto mohou 

p sobit výtvory jako „ máranice“, rovn ž umis ování obrázk  na st ed ráme k  bude d tem p sobit obtíže, proto je 
povzbuzujte pochvalou a v p ípad  pot eby jim pomozte.

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

Vyst ižené tvary ozdobí kresbou zmizíkem, nejprve obtáhnou obrys, poté dekorují vnit ní plochu. Lépe p sobí, je-li 
na obou stranách stejný motiv. Na záv r pov ste ozdoby na nit a ozdobte jimi v tev nebo strome ek.

Metodická poznámka: Ukázat d tem, jak šet it místem – jak správn  naskládat šablonky t sn  vedle sebe, aby 
z jednoho papíru vyst ihly co nejvíce ozdob ( astá chyba i starších, že kladou šablony daleko od kraje, doprost ed, 
s velkými rozestupy).

Ukázat podobnost našeho výrobku s textilním modrotiskem (postup je však obrácený – nejprve kresby nebo tisk, pak 
obarvení).

Další varianty: 

Prostorové ozdoby

Na vytvo ení jedné prostorové ozdoby pot ebujete dva stejné jednoduché tvary. Jeden podle osy nast ihnete v horní 
polovin , druhý v dolní a zasunete do sebe. Teprve potom kreslete, aby vzor na sebe správn  navazoval.

Pohádková vesni ka

P sobí velmi p vabn . Jsou v ní r zné dome ky, kostelík, zvonice, stromky, apod. Zmizíkem obtáhnout obrys, nakreslit 
okna, dve e, roubení domk , zasn ženou st echu i s rampouchy, atd. Ozdoby mohou být jednoduché i prostorové.

O nejp esn jšího malí e

P ipravte velký balicí papír s p edkreslenou tvercovou sítí. Nechte d ti, aby z p ílohy knihy vybraly obrázek jednoho 
z p ti zví átek ve tvercové síti. Ukažte jim, jak se m že do velké prázdné tvercové sít  na balicím papí e obrázek 
postupn  po jednotlivých tvere kách p enášet a tím zv tšovat. Kdo si to chce také zkusit, m že si na pracovním list  
p ekreslit do prázdné tvercové sít  domek nebo rybku a vybarvit. Na p íští sch zce si výtvory spole n  prohlédn te 
a vyhlaste vít ze.

Metodická poznámka: Vít z m m žeme natisknout tvercovou sí  na pr hlednou fólii. Ukázkové zví átko na balicí 
papír mohou d ti dokreslovat postupn , jako kolektivní dílo, nap íklad p i ekání na rodi e po sch zce, a m že pak 
sloužit jako výzdoba klubovny.
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