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as p ípravy

15–30 minut

as realizace

45–60 minut

Prostor

klubovna/p íroda

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

nerozhoduje

V ková kategorie

3.–5. t ída

OBRÁZKY Z KAMÍNK

Výlety nebo letní tábory jsou jako stvo ené pro sbírání kamínk . Když k tomu p idáme trochu písku 
z potoka nebo jiného vodního toku i nádrže, máme materiál na zajímavou výtvarnou innost. V zim  nám pak 
v klubovn  náš tábor nebo výlet k vod  p ipomene obrázek, který vyrobíme ze zajímavých kamínk  a t eba i písku. 
Bude to ur it  i p kný dárek. 

Motivace:

Kamínky, písek – obojí pe liv  vy išt né, sádra (asi 1 kg na 3–4 d ti), voda, tvrdý papír, provázek, 
n žky, n ž, sklen ná nebo um lohmotná deska s hladkým povrchem.

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Pot eby:

Vhodné je nap ed si s malými d tmi 
zkusit jen tak na pevném podkladu zkusit 
poskládat n jaké obrázky z kamínk , 
aby si dovedly p edstavit, jak budou 
postupovat p i výrob  obrázku, kdy 
už budou tvo it obrázek vkládáním do 
sádry.  M že jít o konkrétní výtvor, spíše 
ale p jde jen o fantazii a zachycení tvaru. 
Když jsme si vyzkoušeli n kolik variant, 
dají d ti sv j „materiál“ stranou a za nou 
pracovat.

P ipravíme si papírovou ohrádku 
(minimáln  velikosti pohlednice, d ti 
této v kové kategorie pot ebují pro svou 
práci v tší prostor), do které budeme 
odlévat sádru a která ur í tvar obrázku 
– tverec, ovál, kroužek, obdélník apod. 

Pak budeme míchat sádru a p edem d ti 
upozorníme na tato základní pravidla:
• Nikdy nelej vodu do sádry, ale 

pomalu sypej sádru do vody tak 
dlouho, až se vytvo í nad hladinou 
vody hromádka, která už se 
nepono í.

• Sádru dob e rozmíchej, a  v ní nejsou 
hrudky.

• Sádra je úpln  vyschlá, až neh eje, 
když na ni položíš ruku.

Tato pravidla opakujeme i p i výrob  
sádry.

Jakmile sádra trošku, ale jen trošku 
zatuhne, za íná vlastní práce na obrázku, 
vkládáme do m kké hmoty malé i v tší 
kamínky, které jsme nasbírali p i koupání 
nebo na výlet . Kamínky klademe 
tak, aby vytvo ily jednoduchý obrázek 

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: pracovní, ob anská.

Rozvoj trp livosti a fantasie.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:
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Moje poznámky:

– ptá ky, sluní ko, motýly, strom. Obrázek obohatíme t eba také použitím písku nebo drobounkého št rku pe liv  
vy išt ného. Nep ilepujeme však d ívka, sklí ka a ostatní materiály. Když je obrázek hotov, po káme ješt , až sádra 
opravdu po ádn  vyschne. Po zaschnutí odstraníme papírovou ohrádku a nožem za istíme kraje obrázku. A te  
nastane obtížný kus práce: odlepit obrázek od desky tak, aby se nepolámal. Trochu pomáhá, když p ed odléváním sklo 
nebo um lohmotnou desku namastíme nebo pot eme máslem. Nakonec do horních okraj  vyvrtáme velmi opatrn  
bez zbyte n  silného tlaku nožem nebo h ebí kem otvory na protažení provázku na zav šení. M žeme také vydlabat 
uprost ed na zadní stran  opatrn  n žkami dostate n  hluboký zá ez na skobi ku nebo h ebík. P i této innosti d tem 
vedoucí pomáhá, pro n které d ti je p íliš náro ná.

Tato aktivita p ibližuje ideály Pionýra Pomoc a P ekonání, je p ípravou k zapojení do Pionýrského Sedmikvítku – 
rukod lné sout že.

Aktivita umož uje za len ní d tí do kolektivu a nevytvá í bariéry pro 
d ti se speci  ckými vzd lávacími pot ebami. Vedoucí musí dbát na 

individuální p ístup k t mto d tem a respektovat obecná doporu ení v úvodní ásti metodiky.

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


