
Pionýr

Projekt Klí ení – Metodický list U6

V ková kategorie: Starší školní v k s. 1/2

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM 
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SÁ KY OD AJ  — TEA BAG FOLDING

Moc p kná krabi ka. Ozdobená celá pytlíky od aj . No to je ale bezva nápad! To musím íct holkám 
a vyrobíme si také senza výrobky pomocí pytlík  od aje, i když už asi neseženeme tak starodávné.

Motivace:

Nasbírané sá ky, laminovací stroj, laminovací folie A4, A5, n žky, lepidla.

K tomuto metodického listu není k dispozici žádný pracovní list.

Pot eby:

Pro d ti ze 6. t ídy je vhodná výroba prostírání:

Libovoln  poskládané ajové sá ky vložíme do laminovací fólie a zalaminujeme, vznikne prostírání r zných velikostí 
a r zných motiv .

D ti 7. a 8. t íd vytvo í hv zdi ku a strome ek ze sá k  od aj :

Váno ní hv zda

Ze všech p ipravených ajových sá k  vyst ihn te tverec. 

Pak postupujte podle následujícího obrazového návodu:

1.     2.     3.

V tomto kroku dílek jen p ehn te. Krok 3. zopakujte i zrcadlov  a vra te do p vodní pozice.

4.    5.    6.

7.      Kroky 1.—7. zopakujte pro všechny vyst ižené tverce.

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: sociální a personální, komunikativní, pracovní, k u ení. 

Získat zru nost p i jemné práci, rozvoj jemné motoriky.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

15 minut

as realizace

45 minut

Prostor

klubovna

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

1–20

V ková kategorie

12–14 let
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Jednotlivé dílky hv zdi ky m žete bu  lepit jeden k druhému (a výslednou hv zdi ku t eba zav sit na záclonu) nebo 
m žete dílky lepit p ímo na papír (a vyrobit tak t eba p ání ko nebo záložku).

Hv zdi ky vypadají zajímav  i zezadu 
(v tšinou) nebo slepené jen z p ti cíp :    Hv zdi kami ozdobená p ání ka:

Pro inspiraci p ikládám ukázky n kolika dalších skládanek z ajových sá k . (Postup skládání jednotlivých dílk  je jiný!)

Váno ní strome ek

M žete se pustit do skládání jednotlivých dílk  strome ku:

Každý dílek p ed zasunutím do dalšího dílku je t eba pot ít trochu lepidlem.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Poznání a P ekonání.

Moje poznámky:

U d tí motoricky neobratných (mén  šikovných na ruce) a u d tí 
hyperaktivních, netrp livých je pot eba volit jednodušší vzory nebo 

zpo átku dát k dispozici v tší tvary — ne od sá k  na aj, ale na ezané z balicího papíru.

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


