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Výpravy za poznáním

Výchovný program: Putování se psem

Oblast: Um ní

VÁNO NÍ STROME EK TROCHU JINAK

Kouzlo Vánoc je všude kolem nás – vytvo me si váno ní strome ek trochu jinak. Sta í trocha papíru, 
trp livosti a šikovné ruce.

Motivace:

Barevné papíry se vzorem, n žky, tužka, pravítko, lepidlo (p ípadn  tavná pistole), oboustranná 
lepicí páska, bílá tvrtka A4.

Pot eby:

Nejprve d tem ukážeme, jak z bílé tvrtky jednoduchým sto ením vytvo íme kornout a slepíme jej 
lepidlem nebo tavnou pistolí. Sest ihneme okraj tak, aby kornout stál.

Potom si vezmeme r zn  vzorované papíry, alespo  t i druhy v barvách, které si jsou blízké a nast íháme je na 1 cm 
široké a cca 7 cm dlouhé proužky.

Na kornout od spodu za neme nalepovat oboustrannou lepicí pásku (ší e cca 2 cm), a to tak, aby od spodního okraje 
kornoutu byl horní okraj pásky vzdálen 3 cm. Na tuto pásku budeme nalepovat nast íhané proužky barevného papíru. 
Nejprve na spodní ást lepicí pásky nalepíme jeden konec barevného proužku, sto íme jej sm rem vzh ru a vytvo íme 
z n j jakousi slzi ku. Druhý konec p ilepíme na horní ást lepicí pásky. Tak pokra ujeme, dokud nemáme nalepenu 
celou adu. Každá ada je tvo ena jiným vzorem.

Stejným zp sobem pokra ujeme až k vrcholu kornoutu. Ukon íme proužkem barevného papíru, který oto íme kolem 
dokola vršku kornoutu.

Tato aktivita p ibližuje Ideál Pionýra: P ekonání.

Na aktivitu lze navázat ú astí v sout ži Pionýrský Sedmikvítek v oblasti Výtvarná a rukod lná innost.

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: pracovní.

Dít  bude rozvíjet jemnou motoriku p i práci s n žkami, lepidlem a oboustrannou lepicí páskou. 
Dít  se u í hospodárn  využívat pracovní materiál, nau í se bezpe n  používat pracovní nástroje a udržovat pracovní 
místo v po ádku. Je schopno s dopomocí pracovat podle návodu nebo vzoru a vnímat výsledky své práce.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

20 minut

as realizace

1 hodina

Prostor

klubovna

Ro ní období

podzim

Po et ú astník

25

V ková kategorie

3. – 5. t ída
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Výpravy za poznáním

Výchovný program: Putování se psem

Oblast: Um ní

Aktivita umož uje za len ní d tí do kolektivu a nevytvá í bariery pro 
d ti se speciÞ ckými vzd lávacími pot ebami. Pro d ti s ADHD je lepší 

zvolit v tší tvrtku papíru nap . A3, aby strome ek byl v tší, a pak i proužky barevného papíru mohou být širší a pro 
d ti p ijateln jší. Zárove  je vhodné, aby d ti s ADHD pokud možno pracovaly ve dvojici, a tím pádem polepování 
kornoutu barevnými proužky bude rychlejší a dít  vydrží u práce až do Þ nální podoby strome ku.

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

Moje poznámky


