
 

                                                                                

                                            Barevné prstíky                   

Časový rozsah : říjen - květen 

Věková skupina: 5 - 6 let 

Max. počet dětí  - 8 

Obsah vzdělávací aktivity: 

V dětech se snažím probouzet zájem o výtvarné činnosti, fantazii a estetické cítění. Často se zaměřuji na 

nové a netradiční výtvarné techniky. Cílem je co nejvíce v dětech probudit zájem o výtvarnou výchovu a 

malbu a také rozvíjet kreativitu dítěte a vyjadřování pocitů, pomocí zapojení své vlastní fantazie. Také se 

zaměřuji na procvičení jemné motoriky, správnou techniku stříhání, lepení a práci s barvou. Snažím se 

rozvíjet tvořivost formou integrace estetické a smyslové oblasti, která má velký význam pro myšlení dítěte. 

Práce je vždy tematická, v rámci ročního období. 

Materiály :  

Používám neobvyklé a pro děti zajímavé materiály a v neposlední řadě využíváme přírodní materiál, sůl, 

písek atd. Pracuji s výtvarným materiálem vhodným pro děti (netoxické barvy, lepidla). Vždy na závěr děti 

své výtvory hodnotí, společně si zopakujeme celý postup. Výrobky zdobí chodby a šatny MŠ po celý rok, 

na konci školního roku si děti své práce odnášejí domů. Děti se schází v kreslící místnosti v počtu do 8 

dětí, kde je k dispozici prostor vhodný pro tyto činnosti. Děti jsou vždy poučeny o bezpečném zacházení 

s ostrými předměty (nůžky, jehly atd.) a o bezpečném chování u práce (např. nechodit s nůžky). V průběhu 

roku se účastníme výtvarných soutěží. 

Příklady tvorby: 

- malování v přírodě, malování listem, květem, hlínou 

-decoupage – ubrousková technika 

- malování nití, solí, pískem a jiným netradičním materiálem 

- modelování pomocí těsta nebo hlíny 

- malování na látku, batika 

Cíle : 

- zaměřit se na samostatnost při práci 

- zachytit skutečnosti ze svého okolí (např. malba města, změny počasí, roč. období atd.)  

- snažit se vydržet u činnosti a dokončit ji, prožívat radost z úspěchu 

- poznávat některé materiály, učit se neznámé výtvarné techniky, pracovat s netradičním materiálem 

- rozvíjet tvořivost a kreativitu 

 

   Vypracovala dne 7.9. 2022                                                                                              Denisa Žáková              

    



 


