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Výpravy za poznáním

Výchovný program: Mláďátka a zvířátka

Oblast: Umění

SNĚHULÁK Z KVĚTINÁČE

Děti staví rády sněhuláky z čerstvého sněhu. Bohužel takový sněhulák nemá dlouhého trvání. Potěší 
proto i pěkná dekorace v obývacím pokoji nebo na parapetu. Děti mohou dát výrobek i  jako dárek někomu pod 
stromeček.

Motivace:   

Venku napadl první sníh. Ptáček seděl na parapetu a oknem nakukoval do klubovny Zvířátek, kde se 
děti sešly k  jejich pravidelné schůzce. Ale co to, všichni zůstávají v bundách a nechávají si šály, čepice a  rukavice. 
Aha, dnes jdou děti ven. V parku se daly do stavění sněhuláků. Za hodinku tam stála celá sněhuláčí rodina. Ptáček 
děti sledoval z pozorovatelny, kterou si udělal z krmítka vyrobeného z květináče, a občas sezobl nějaké to semínko. 
A protože je ptáček umělec, napadlo ho, že by se vlastně z podobného květináče dal vyrobit také takový sněhulák. 
Ten by měl jednu velkou výhodu, člověk ho může mít klidně doma a on nebude dělat loužičky. Co vy děti, zkusíte si 
vyrobit sněhuláka také?

Legenda:   

Květináč (hliněný nebo plastový), stará ponožka, bílá barva – tempera nebo akrylová, nalepovací oči, 
stužka, barevný papír, nůžky, lepidlo Herkules (nebo tavná pistole).

Potřeby:   

Pro naši práci potřebujeme květináč. Je vhodná 
jakákoliv velikost květináče, pro práci s malými dětmi volíme raději 
menší. Je možné použít květináč hliněný, ale i  plastový. Při volbě 
plastového květináče můžeme rovnou zvolit bílou barvu a ušetříme 
si práci s barvením.

Pokud budeme mít květináč hliněný, je potřeba jej nejprve natřít celý 
bílou barvou, kterou necháme dobře zaschnout. 

Květináč obrátíme dnem vzhůru a můžeme začít se zdobením. 

Na  spodní okraj květináče nalepíme šálu – tu můžeme vytvořit 
z různobarevného papíru nebo stuhy. Papírová šála se hůř lepí, protože 
květináč je zkosený a papír děti neumí vytvarovat. Vhodnější je stuha 
nebo kousek látky, kterou přilepíme pomocí lepidla Herkules nebo 
tavné pistole. 

Obličej buď namalujeme fi xami nebo můžeme použít nalepovací oči.

Zbývá poslední krok, a  tím je vytvořit čepici. To dokážeme ze staré 
ponožky, a  to tak, že odstřihneme chodidlo a  zbyde nám tunel 
z ponožky a asi 10 cm od špičky. Lem ohneme, nasadíme na květináč. 
U tunelu z ponožky vršek svážeme stuhou.

Na  aktivitu navazuje nabídkový program Pionýrského Sedmikvítku 
v oblasti Výtvarná a rukodělná činnost.

Tento metodický list pomáhá naplňovat Ideály Pionýra: Poznání 
a Pomoc.

Provedení:   

Rozvoj těchto kompetencí: pracovní.

Dítě se učí bezpečně používat pracovní nástroje, hospodárně využívat pracovní materiál 
a udržovat pracovní místo v pořádku (práce s  lepidlem a nůžkami). Umí s dopomocí pracovat podle návodu nebo 
vzoru. Dítě je schopné vnímat výsledky práce z hlediska kvality a funkčnosti, vážit si práce své a práce ostatních. Dítě 
bude rozvíjet abstraktní vnímání a práci s nůžkami a lepidlem.

Obecný cíl:   

Konkrétní cíl:   

Čas přípravy

20 minut

Čas realizace

45 minut

Prostor

klubovna

Roční období

zima

Počet účastníků

15

Věková kategorie

1. – 2. třída

SNĚHULÁK Z KVĚTINÁČE
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Při práci s tavnou pistolí je třeba, zvláště u dětí s ADHD, dávat velký 
pozor. Jejich projevy bývají prudké a se silnou emocí, proto by mohlo 

dojít k úrazu dítěte nebo dětí okolo něho. 

Je vhodnější nahradit práci s tavnou pistolí za lepidlo Herkules. 

Přístup k dětem se specifi ckými 
vzdělávacími potřebami:   

horké části tavné pistole a roztavené lepidlo.
Pozor na:

Moje poznámky


