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PTÁ EK – MALUJI

K podpo e jemné motoriky poslouží i malba, která d ti baví a umož uje jim rozvíjet výtvarnou 
p edstavivost, fantazii a tvo ivost, umožn me jim tedy sd lovat své pocity na papír i dokonce atypický podklad…

Motivace:

Ptá ek …… nám dnes p ivedl na sch zku záhadnou postavi ku. Je to „kamenný rádce“ a vypráví: „Ahoj 
d ti, hádejte, kdo jsem? Schváln , to neuhádnete. Vyrobil si m  instruktor Petr. Jsem Fiškus – moudrý rádce. Víte, kdo 
je to rádce? Co d lá? Znáte n jakou pohádku, kde vystupuje rádce? … Co a komu v ní radí? A jaký by m l správný rádce 
být?… Já Fiškus — mám Petra moc rád, proto mu … beze mne by si …“ atd.

Vedoucí pokra uje: Každému se n kdy stane, že si s n ím neví rady nebo je rozmrzelý, že se mu n co nepovedlo. 
Pot ebuje se n komu sv it, s n kým se poradit. 

Poj te, vytvo íme si každý svého kamenného rádce, kterému m žeme vždycky cokoli íci.

Legenda:

Soška, reliéf, samorost nebo jiný lenitý p edm t, v tší šátek na zakrytí, papíry, tužky, omyté a osušené 
kamínky a kameny r zných tvar  a velikostí, temperové barvy, št tce, bezbarvý lak, p ípadn  lepidlo chemopren 
a koudel. 

K tomuto metodickému listu není žádný pracovní list.

Pot eby:

Transformace

Vedoucí hry šátkem zakryje p inesené dílo (soška, reliéf, samorost nebo jiný lenitý p edm t). D ti jeden po druhém 
podsunou ruce pod šátek a vnímají p edm t pouze rukama. Potom své pocity zachytí kresbou nebo malbou.

Po odkrytí díla si s ním všichni porovnají sv j výtvor. M žete si popovídat o tom, co hmatem vnímali a jak moc se to 
lišilo od skute nosti.

Kamenní rádci

Posadíme se okolo hromádky kamen  a koudele. Bereme je do rukou, prohlížíme si je, hladíme je, p edáváme si je 
mezi sebou. Pak si každý jeden kámen vybere a dívá se na n j. Teprve te  p ichází na scénu ptá ek …… s kamenným 
rádcem (viz úvodní legenda).

A m žeme tvo it:

Obli ej rádce namalujeme temperovými barvami. Z koudele vytvo íme vlasy, p ípadn  knírek nebo vousy a p ilepíme 
je lepidlem. Rádce m že mít také apku nebo klobouk z pytloviny, motýlka pod bradou a brýle z drátku na nose 
z malého kamínku – to už je ale práce spíše pro instruktory. Kámen i koudel p est íkneme lakem. Uklidíme po sob  
hezky pracovišt .

Metodická poznámka: P i úklidu rozd lujte úkoly konkrétn , nap .: Petra poprosíme o sesbírání papír . Martina 
prosím, aby mu pomohl. Michalu s Patrikem prosím o smotání koudele a uložení do sá k . Šárko, mohla bys sesbírat 
všechny n žky…

Z hotových výrobk  si p ipravte malou výstavku. Díla si prohlédn te, m žete je i vyfotografovat. Povídejte si s d tmi 
o nich a hrajte si s nimi, vymyslete pro n  jména. M žete také vybrat jednoho z nich (nejspíše Fiškuse, nebo jiné 
spole né dílo instruktor ), který se stane „Rádcem našeho oddílu“. Vedoucí ho pak m že používat p i dalších 
sch zkách a jeho prost ednictvím d tem radit, jak se chovat k lidem v náro ných situacích, atd. Stane se mu dobrým 
pomocníkem p i vedení oddílu. (Podobnou roli m že sehrát loutka n kterého z p ti zví átek, jehož prost ednictvím 
m že vedoucí k d tem v pr b hu celého roku hovo it.)

Alternativa: Kouzelné kamínky

Každý kamínek si po ádn  prohlédn te a pop emýšlejte, co vám p ipomíná. Rybku, brouka, sovu, myšku, sluní ko? 

Provedení:

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

Rozvoj jemné motoriky ruky, výtvarné p edstavivosti, fantazie a tvo ivosti, schopnosti vyjad o-
vat, zachycovat a sd lovat své prožitky malbou; malba na atypický podklad.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

60 minut

as realizace

50 minut

Prostor

klubovna

Ro ní období

listopad, prosinec

Po et ú astník

minimáln  2
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te/píše



Pionýr

Projekt Klí ení – Metodický list U2

V ková kategorie: Nejmladší s. 2/2

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM 
A STÁTNÍM ROZPO TEM ESKÉ REPUBLIKY

Moje poznámky:

Klidné zam stnání bez v tšího nebezpe í. Zopakujte si bezpe né zacházení s nástroji – n žkami, 
lepidlem, mezi ho lavé látky pat í také koudel, r zné laky = pozor na otev ený ohe , nap íklad v kamnech. Pozor 
na plynová kamínka!  

Pozor na:

Sledujte práci d tí, ra te jim a pomáhejte. Ke správné motivaci asto 
posta í úsm v i vlídné slovo. Navozené p átelské prost edí m že 

hodn  ovlivnit pocity sd lované malbou. Fantazii se v tomto p ípad  meze nekladou.

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

asto už sám tvar kamene nazna í, co by mohl p edstavovat. Kámen pomalujte. M žete také vytvo it barevné puntíky, 
proužky, srdí ka. Pokud chcete vytvá et vícedílné  gurky, musíte nasbírat kameny r zných velikostí, pe liv  omýt, 
odmastit sty né plochy a slepit lepidlem chemopren.

Metodická poznámka: Lepidlo musí dob e uschnout, proto je vhodné kameny slepit již na n které p edchozí sch zce, 
p ípadn  je dokon it na další sch zce.
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