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PTÁ EK – P IPRAVUJI VÝZDOBU

D ti by si m ly uv domit, že u nás v r zných ro ních obdobích slavíme r zné svátky. Nap íklad as 
Vánoc je spojen s v ní purpury a váno ního cukroví, se zpíváním váno ních koled a se zdobením váno ního stromku. 
Pomozme jim tedy se do p íprav oslav našich svátk  zapojit… 

Motivace:

Ptá ek …… dnes lítal po lese a vid l d eva e, jak porážejí mnoho malých smr k  a borovi ek, a také 
obrovské nákla áky, jak je odvážejí pry . Nevíte d ti, pro  to d lají a co s nimi bude?

Máte rádi Vánoce? T šíte se na n ? Na co si vzpomenete, když se ekne slovo Vánoce? Ano, také slavnostn  nazdobený 
váno ní strome ek. Víte, že to tak nebývalo vždycky?

D íve k výzdob  sv tnice pat ily jedlové v tvi ky nebo vršky jehli natých stromk  zav šené nad stolem špi kou dol . 
Zdobily se cukrovím, o echy, panenskými jablí ky. Teprve ve druhé polovin  19. století u nás postupn  zdomácn l 
zvyk zdobení váno ního stromku. Jeho ozdoby p vodn  bývaly prosté, podomácku vyrobené z r zných materiál  
(z papíru, slámy, perní k , vizovického t sta, d eva, suchých kv t , barevných stužek, korálk ) a dopln né zapálenými 
sví kami.

Jaké ozdoby dáváte na strome ek u vás doma? … Vidíte, možností je opravdu velká spousta. Poj te, vyrobíme si 
spole n  ozdoby na strome ek do klubovny, aby nám as ekání na Vánoce rychleji ub hl.

Legenda:

Dle níže vybraných výrobk , váza a smrkové i jiné v tvi ky, dle možností digitální fotoaparát. 

K tomuto metodickému listu není žádný pracovní list.

Pot eby:

Váno ní ozdoby

Vybereme jednu z nabízených možností a p edem si ji vyrobíme, ukážeme d tem a navodíme chu  do práce; zárove  
si tak procvi íme výrobní postup.

Papírový et z

Pom cky: barevné papíry, n žky, lepidlo.

Barevné papíry nast iháme na proužky cca 1,5 centimetru široké a 15 centimetr  dlouhé. Oko vzniká slepením proužku 
na jeho koncích. et z vznikne tak, že do prvního oka provle eme další proužek a op t slepíme. Tak pokra ujeme, 
dokud není et z celý.

Papírové „perní ky“

Pom cky: tvrtky, pastelky, n žky, šablony nebo vykrajovací formi ky na váno ní cukroví.

D ti si podle formi ek váno ního cukroví obkreslí na tvrtku r zné tvary, vyst ihnou je a vymalují podle své fantazie. 
I t mito „perní ky“ m žeme ozdobit v tvi ku i strome ek.

Obm ny: 
• Použijeme tmavohn dý karton z výtvarných pot eb a bílé pero s plastickou stopou.
• Použijeme hn dou tuš a zmizík (viz podobn  Modrotiskové ozdoby).

Vo avý dárek

Do mandarinek zapichujeme h ebí ky (ko ení), vytvá íme zajímavé ornamenty. Chceme-li je pov sit jako ozdoby 
na strome ek, p evážeme je p edem do k íže š rkou. Krásn  voní!

Váno ní dekorace

Vybereme jednu z nabízených možností, p ípadn  – máme-li k dispozici více instruktor , m žeme rozd lit d ti 
do skupin podle zájmu a d lat více v cí sou asn .

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: ob anská, pracovní.

Rozvoj jemné motoriky ruky, rozvoj estetického cít ní, kolektivní práce pro zkrášlení prost edí 
klubovny.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

60 minut

as realizace

45 minut

Prostor

klubovna

Ro ní období

listopad, prosinec

Po et ú astník

minimáln  2
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Moje poznámky:

Upozornit na správné zacházení s nástroji — n žkami — p ípadn  nožíky, lepidlem. Zase nás navštíví 
detektivové. Schváln , d ti, že nenajdou nic, na co by si mohli st žovat! 

Pozor na:

Dohlížejte p i výrob  váno ních ozdob na všechny d ti, aby postup 
správn  dodržely a aby se nezranily. Dop ejte jim dostatek asu 

a prostoru na tvo ení. Všechny výtvory pochvalte a vyzdobte jimi klubovnu, d ti budou nadšeny. N které ozdoby i 
p ání ka mohou darovat svým blízkým, ímž jim pom žete upevnit jejich vztah s rodinnými p íslušníky.

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

Trnková v tvi ka

Na trny p kné trnkové v tvi ky napícháme kousky kandovaného ovoce, sušených švestek, hrozinky, k ížaly. Spodní 
konec v tvi ky zašpi atíme a zabodneme do nalešt ného jablka, které jsme p edtím p epásali zlatou šerpou.

Obm na: Na trny napichujeme malé tvere ky kanafasu i bílo erven  kostkované látky a napu ený hrášek. Vznikne 
p kná staro eská dekorace – ozdoba váno ního stolu, p ípadn  i krásný dárek.

Metodická poznámka: D ti pracují po skupinkách vždy s jedním instruktorem na jednom kolektivním díle. tvere ky 
látky je lepší p edem propíchat nap . tkací jehlou, svid íkem nebo d l íkem. Hrách napíchneme p edem jehlou.

Svícínek z  borové šišky

P kn  rozvinutou šišku u stopky nožem srovnáme, aby m la stabilitu. Špi ku šišky vy ízneme a špi atým nožem 
vyvrtáme otvor pro sví ku. D ti pak mohou zespoda do šišky vbodnout t i napíná ky pro zvýšení stability, nah át 
sví ku a vsunout ji do vyvrtaného otvoru. Ozdoba váno ního stolu na váno ní slavnost, dekorace pro posezení p i 
sví kách nebo dárek pro rodi e je hotov.

Metodická poznámka: Šišky musí být p ed sch zkou upravené dosp lými.

V záv ru sch zky naaranžujeme do vázy zelené chvojí a zav síme na n  vlastnoru n  vyrobené ozdoby.

Metodická poznámka: Pokud je to možné, vyfotografujeme dekorace i s d tmi. Naskenujeme, vytiskneme — pro 
každého karti ku s p áním … do nového roku. P edáme d tem na poslední sch zce p ed Vánoci, na váno ní slavnosti, 
apod. Na zadní stranu se pak mohou všichni, kdo si navzájem p ejí…, každému podepsat. D ti si z ejm  budou 
chtít vyrobit i n které výrobky pro sebe, aby si mohly vyzdobit své domovy. Je však nutno po ítat s v tší spot ebou 
materiálu a také delším asem, který aktivity zaberou.
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