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Malování vodou na chodník

Malujte venku na kameny, ploty a chodníky. Potřebujete k tomu pouze štětku a kbelík vody.
Tato činnost je jednoduchá na přípravu a nemusíte po ní uklízet. Děti velmi rády svobodně
malují, kamkoli je napadne. S „malováním“ nejsou nikdy hotovy.

Materiál

menší kbelík s vodou
malířské štětky

Příprava (dospělý)

Naplňte kbelík do 1/4 čistou vodou.

Postup (dítě)

Namočte štětku do vody.
Malujte na cokoli. Batolata moc ráda malují
na okna. Další oblíbené možnosti pro tuto
věkovou skupinu:
malování čar, teček vlnovek na dvorku
nebo chodníku
malování na ploty a zdi, kameny a skály,
tříkolky, houpačky a venkovní hračky

Tipy

Naplňte kbelík do poloviny vodou a nechte
děti, ať si ho nosí. Pro většinu z nich to
bude nová zkušenost.
Dětem se dobře nosí PET lahve, které si
mohou přitisknout k tělu. Uřízněte vrchní
část lahve a nalijte do ní asi 3 cm vody. Děti
rády nosí vodu také v umělohmotných hr-
nečcích s uchem. Do nich mohou používat
normální štětce.

Obměny

Malujte vodou pomocí různých dalších ná-
strojů (viz seznam).
Malujte na říční kameny. Když uschnou,
malujte na ně znova.
Malujte venku křídami. Potom přes křídu
malujte vodou.

Potřeby na malování

malířský váleček
péřová prachovka
smeták nebo mop
smeták s houbou
stará mycí houba
štětka na nádobí

Příběh

Jednoho dne namočila Kubova maminka ště-
tec do vody a nakreslila Kubův obrys na chod-
ník. Kuba si dřepl vedle obrysu a pokoušel
se ho „vybarvit“, voda se mu však vypařo-
vala před očima. Dále pokračoval v obtaho-
vání a vybarvování, až si uvědomil, co se
s vodou děje. Děti se při tvoření nejlépe učí
a spoustu věcí si zapamatují.

1 První malování 19
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Kutálej se, provázku

Materiál

temperové barvy
polystyrenové tácky
provázky různé tloušťky a délky
velký papír
lepicí páska

Příprava (dospělý)

Na každý polystyrenový tácek vymáčkněte
temperu určité barvy.
Papír přilepte lepicí páskou na stůl nebo na
stěnu.
Připravte si provázky.

Postup (dítě)

Namočte provázky v barvě a potom je vá-
lejte a kutálejte po papíru. Můžete vyzkou-
šet i menší váleček na těsto nebo papírový

kelímek, který v barvě namočíte spodním
nebo vrchním okrajem (batolata mají v ob-
libě co nejmenší provázky a válečky).

Obměny

Papír přilepte lepicí páskou na plot. Když
dítě přes papír přejíždí válečkem nebo pro-
vázkem, obtiskne se mu zespodu struktura
plotu.
Použité provázky namočte v kbelíku s vo-
dou, aby barva pustila a vy je mohli znova
použít.

Příběh

Filip chodil kolem stolu s úsměvem na tváři
a stále dokola kutálel po papíru svůj prová-
zek. Někdy s barvou, ale občas i na sucho.
Právě možnost tvořit „po svém“ se zdála pro
Filipa velmi důležitá.

1 První malování 31
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„Gumové“ těsto

Z tohoto měkkého vařeného těsta se velmi dobře modelují různé tvary a dá se také válet
a rolovat. Také se dá krásně vybouchat dřevěnou paličkou na hraní. Je to proto ideální činnost
pro vybití přebytečné energie.

Materiál

„gumové“ těsto
kukuřičný škrob
studená voda
hrnky na měření
miska na míchání a lžíce
sůl
horká voda
dřevěná palička na hraní
váleček na těsto
víka od krabic
igelitová taška

Předměty, které lze do těsta
zabodávat

brčka
dortové svíčky
jídelní tyčinky
kolíčky na prádlo
menší vařečky nebo umělohmotné

lžičky
zvířátka z umělé hmoty

Příprava (dospělý)

Připravte těsto (děti rády pomáhají a s obli-
bou si namáčejí ruce do měkkého škrobu).
Do misky nasypte 1 hrnek (125 g) ku-
kuřičného škrobu a přidejte 1/2 hrnku
(120ml) studené vody. Vařečkou promí-
chejte a nechte odstát. Do hrnce dejte 1 hr-
nek (250 g) soli, 1 hrnek (240ml) horké
vody a na sporáku přiveďte k varu. Do va-
řící směsi přidejte obsah misky a dále vařte
jen na mírném plameni. Stále míchejte, až
je těsto husté a nelepí se (jako těsto na ko-
láč). Těsto přendejte na podložku (velké pr-
kýnko), aby vychladlo. Vychladlé těsto vá-
lejte, dokud není hladké (děti moc rády po-
mohou).
Do víka od krabice si připravte nástroje
na bouchání do těsta: dřevěnou paličku na
hraní, dřevěnou kostku, menší váleček na
těsto.

42 2 Modelovací hmoty
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Postup (dítě)

Těsto mačkejte a válejte.
Bouchejte do těsta dřevěnou paličkou nebo
kostkou. Těsto dejte na podložku, která se
nemůže poškodit.
Zapíchejte do těsta různé ozdobné před-
měty. Až těsto zaschne, předměty v něm
budou držet.

Tipy

Pokud je těsto lepkavé, posypte podložku
trochou kukuřičného škrobu (nebo hrubou
moukou) a těsto v něm vyválejte. Děti to
milují.
Ačkoliv se dá těsto uchovávat v umělo-
hmotné dóze s víkem, vysychá rychleji než
jiné modelovací hmoty.
Vytvořené objekty se dobře přenášejí na
polystyrenovém tácku. Děti je pak mohou
samy přenášet.

2 Modelovací hmoty 43
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Kresba „duhovými“ barvami

Kreslete na obrovskou krabici svazkem barevných fixů, slepených lepicí páskou.

Materiál

vodou smývatelné fixy
lepicí páska
velká lepenková krabice nejlépe

krychlového tvaru

Příprava (dospělý)

Slepte lepicí páskou několik fixů různých
barev. Dbejte, aby špičky fixů byly v jedné
rovině. Poznámka: Používejte lepicí pásku,
gumička není pro malé děti vhodná.
Připravte si krabici.

Postup (dítě)

Pokreslete celou krabici svazkem fixů. Mů-
žete kreslit i jednotlivými fixy.
Kreslete odshora dolů nebo opačně,
choďte s fixy kolem dokola nebo vyska-
kujte.
Vlezte si do krabice a kreslete uvnitř po
stranách a po spodní straně.

Tipy

V supermarketu nebo obchodě s velkými
spotřebiči požádejte personál o prázdnou
krabici od ledničky, myčky, pračky nebo te-
levize. Děti milují obrovské krabice.
Děti se do krabic moc rády schovávají
a různě je prolézají. Je to vždy bezkonku-
renční zábava, ať už spojena s výtvarnou
činností či nikoli.

Obměny

Než začnete kreslit, polepte krabici balicím
papírem nebo novinami.
Zkuste kreslit dohromady fixem, pastelkou
a křídou. Slepte je dohromady, nebo je jen
držte u sebe. Je to sice obtížné, ale zají-
mavé.
Vyrobte si domeček na hraní. Fixem (silnou
pastelkou) nakreslete obrysy oken a dveří
a potom je vyřízněte ostrým nožem (pouze
dospělý).

Příběh

Alžbětka kreslila uvnitř veliké krabice od led-
ničky a ta se s ní náhle překulila. Alžbětka
vypískla radostí i strachem zároveň. Za chvíli
se však převalování krabice stalo hlavní zá-
bavou. Bylo na čase uklidit fixy a pokračovat
v legrační hře s krabicí.

58 3 Vytváření stop
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Jednoduché
kašírování

Práce s lepkavým a hustým domácím „lepidlem“ je pro malé děti zajímavou smyslovou zku-
šeností. Děti také moc rády trhají papír, proto patří lepení kusů papíru na sebe (kašírování)
k velmi oblíbeným činnostem.

Materiál

cukr
mouka
kelímky a lžíce na měření
menší hrnec a vařečka
voda
sporák
olej do koupele k ovonění lepicí hmoty

(není nutné)
velká mísa s vysokým okrajem
papíry (viz seznam)
krabice nebo podnos
vatové tyčinky, plastové nože nebo

špachtle na roztírání lepidla

Papíry vhodné na kašírování

bílý kancelářský papír
čtvrtky různých barev
listy ze starých telefonních seznamů
noviny a časopisy
staré kalendáře a komiksy
stránky z omalovánek
ubrousky, papírové kapesníčky

(i barevné)

Příprava (dospělý)

Vyrobte si domácí lepicí těsto (děti moc
rády pomáhají):

V menším hrnci smíchejte 4 lžíce (80 g)
cukru a 2/3 hrnku (80 g) mouky. Za stálého
míchání pomalu přidávejte 2 hrnky (480ml)
studené vody. Vařte namírném ohni a stále
míchejte, až je směs hladká a čirá. Potom
hrnec odstavte. Případně můžete na ovo-
nění přidat 1/2 lžičky vonného oleje do kou-
pele.

Po vychladnutí směs přelijte do velké mísy
s vyšším okrajem, aby se lepidlo nerozlé-
valo, až si v něm budou děti namáčet prsty.

Na nízký pracovní stůl přilepte lepicí pás-
kou čtverce (obdélníky) z kartonu jako pod-
ložky pro kašírování.
Doprostřed stolu položte podnos s různými
papíry (viz výše uvedený seznam). Vedle
dejte velkou mísu s lepicím těstem a pří-
padně pomůcky na roztírání lepidla (vatové
tyčinky, plastové nože).

4 Lepení lepidly 77



�

�

kohlova — 2008/2/8 — 14:36 — page 78 — #78
�

�

�

�

�

�

Postup (dítě)

Připravené papíry trhejte na pruhy a menší
kusy. (Trhání je velmi oblíbená činnost.)
Namočte si prsty do lepicího těsta a vy-
zkoušejte, jak pěkně lepí.
„Lepidlo“ rozetřete po kartonové podložce
prsty nebo pomocí připravených pomůcek.

Pruhy papíru lepte různě přes sebe na pod-
ložku. Vytvořte nejdřív spodní vrstvu a tu
můžete překrýt další.

Tipy

Kašírování s malými dětmi berte jako zá-
bavnou uvolňovací činnost. Neočekávejte,
že děti v tomto věku pochopí princip kaší-
rování. Jedná se totiž o složitější výtvarnou
techniku, kterou zvládnou, až když jsou
starší.
Batolata s nadšením trhají velké papíry.
Moc se jim také líbí zvuk, který při trhání
vzniká, hlavně když trhá víc dětí najednou.
Některé děti se moc rády „patlají“ v lepidle,
zatímco jiné ne. Dětem, které si v lepidle
nechtějí máčet ruce, nabídněte pomůcky
na roztírání lepidla (např. plastové nožíky
nebo špachtle). Většina děti však ráda roz-
tírá lepicí těsto prsty. Líbí se jim, jak se jim
konečky prstů slepují a zase rozlepují.
Děti si rády přilepují (a zase odlepují)
kousky papíru na konečky prstů.

78 4 Lepení lepidly
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Zadupej si s námi!

Pusťte si veselou hudbu! Děti mohou dupat po velkém papíru bosými (nebo obutými) chodidly
namočenými v barvě. Sedí přitom na židli a papír mají pod sebou.

Materiál

balicí papír (0,5×1m)
dětská židlička
umyvadlo na barvu
prstové barvy
umyvadlo s teplou vodou a mýdlo
staré ručníky
holinky, staré boty (nejsou nutné)

Příprava (dospělý)

Papír přilepte lepicí páskou k podlaze a na
něj postavte dětskou židličku.
Do umyvadla nalijte asi 1 hrnek (240ml)
vody a přidejte 1 kelímek prstové barvy.
Připravte staré ručníky, umyvadlo s teplou
vodou a mýdlo.
Pusťte nějakou veselou hudbu.

Postup (dítě)

Dítě se posadí na židli. Dospělý mu přinese
umyvadlo s barvou, aby si v němmohlo na-
močit nohy. Potom ho zase odnese.
Dupejte chodidly po papíru tak dlouho, do-
kud zanechávají barevné stopy. Chodidla
(příp. boty) můžete znova nabarvit a pokra-
čovat v dupání. Papír lze po nějaké době
vyměnit.
Dítěti, které je hotovo, nejdříve utřete cho-
didla do starého suchého ručníku. Potom
mu nohy omyjte mýdlem v umyvadle s tep-
lou vodou a utřete.

Tipy

Pro tuto činnost je nejlepší použít velkou
roli balicího papíru, který nastřiháte na ar-
chy potřebné velikosti.
Některé děti si nerady namáčejí v barvě
ruce a chodidla. Připravte si proto staré
ponožky a boty, které mohou namočit do
barvy.

Obměna

Chodit s nabarvenými chodidly po dlou-
hém pruhu balicího papíru je pro malé děti
velká zábava. Chodidla můžete buď potřít
štětcem (krásně to lechtá), nebo si je děti
namočí v umyvadle s barvou. Děti se pak
mohou s pomocí dospělého procházet po
papíru sem tam (i pozpátku). Vždy mějte
připravenou nádobu s teplou vodou, mýdlo
a staré ručníky, aby se pak mohly snadno
umýt.

96 5 Otisky a tisk -- výtvarná hra s překvapením



�

�

kohlova — 2008/2/8 — 14:36 — page 105 — #105
�

�

�

�

�

�

Obří razítko ze dřeva

Děti si při hře a experimentování s razítky vyzkoušejí zcela nové pohyby i svou sílu.

Materiál

větší kus kartonu nebo lepenky
nůžky
deska ze dřeva 30×30 cm
lepidlo
navlhčené papírové ručníky
temperové barvy
velký papír (např. balicí)

Příprava (dospělý)

Z kartonu vystřihejte různé tvary nebo pís-
mena a nalepte je na jednu stranu dřevěné
desky. Přes noc nechte zaschnout.
Na umělohmotný podnos si připravte na-
vlhčené papírové ručníky. Na vrchní ruč-
ník naneste temperovou barvu (jednu nebo
více). Pro začátek stačí jen jeden podnos
s barvou.
Na zem, kde budete pracovat, si při-
pravte polepenou dřevěnou desku („ra-
zítko“), podnos s barvou a velký papír, který
podložíte novinami. Papír k zemi raději při-
lepte lepicí páskou.

Postup (dítě)

Namočte si „razítko“ v barvě a poté
ho otiskněte na velký papír. Přitlačte ho

oběma rukama, případně i koleny. Možná
se vám podaří „razítko“ otisknout i dvakrát,
než bude třeba ho znova nabarvit.
„Razítko“ otiskněte několikrát, dokud nebu-
dete se svým dílem spokojeni.
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