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JAR KULTÚRA

MONIKA MELICHEROVÁ

motýlika
Filipka

Darček pre

Vzdelávacie prostredie •	 Herňa.

Učebné pomôcky •	 Štandardné	pomôcky:	kartičky	na	označenie	skupín,	vytlačené	
práce	detí,	tuš,	kresliaci	materiál,	temperové	farby,	štetce,	
nádoba	na	vodu,	zástery,	mozaiky,	rôzne	skladačky,	tangramy,	
lep,	nožnice,	výkresy,	ceruzky,	odpisovacie	kartičky,	maľovanky.

•	 Digitálne	technológie:	PC	zostava,	interaktívna	tabuľa,	
edukačný	softvér	Krok	za	krokom,	program	RNA,	digitálny	
fotoaparát,	tri	hovoriace	štipce,	farebná	tlačiareň.

Postupy a stratégie 
VVČ

•	 Motivácia,	pohybová	aktivita,	rozhovor,	vystrihovanie,	
nachádzanie	tvarov	vo	farebnej	škvrne,	dotváranie	farebnej	
škvrny,	dotváranie	pokrčených	papierov,	kreslenie,	maľovanie,	
skladanie	skladačiek	a	tangramov,	strihanie,	lepenie,	
odpisovanie	slov	z	kartičiek,	hodnotenie.

•	 Kreslenie	v	programe	RNA,	aktivity	s	interaktívnou	tabuľou	
a	edukačným	softvérom	Krok	za	krokom,	aktivita	s	digitálnym	
fotoaparátom.

Výchovno-vzdelávacie 
ciele

•	 Rozvíjať	tvorivosť,	predstavivosť,	fantáziu	a	zmyslové	vnímanie.	

•	 Uplatniť	predstavivosť	pri	pohľade	na	tvar	bez	významu	
dokresľovaním	–	dekalk.

•	 Dokresľovať	alebo	domaľovávať	pokrčený	papier	–	krkváž.

Obsahové štandardy •	 Výtvarné	techniky.

•	 Výtvarná	tvorivosť.

Výkonové štandardy •	 Tvorivo	používať	rôzne	výtvarné	techniky.

•	 Tvorivo	kresliť,	maľovať	rôznymi	technikami	
a	s	použitím	rôzneho	materiálu.
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Príprava učiteľky na činnosť
	• Nahovoriť	inštrukcie	na	hovoriace	štipce;

	• zorganizovať	pohybové	a	relaxačné	cvičenie	s	pokrčenými	
farebnými	papiermi;

	• pripraviť	linky	k	aktivitám	edukačného	programu	Krok	za	krokom;

	• vytlačiť	obrázky	na	označenie	skupín	(motýliky,	lienky,	
slimáčiky	a	včielky);

	• pripraviť	odpisovacie	kartičky	s	venovaním	Filipkovi	
(napr.	KAMARÁTOVI	FILIPKOVI,	PRE	FILIPKA…).

Činnosť detí počas hier a hrových činností
	• Upravovanie	prostredia	herne;	

	• opakovanie	básní	o	jari	metódou	slovná	banka;

	• kreslenie	v	programe	RNA	na	interaktívnej	tabuli,	tlačenie	
vytvorených	prác	pomocou	farebnej	tlačiarne.

Deti	sedia	pred	interaktívnou	tabuľou,	prihovárame	
sa	im:	„Dobré	ráno,	deti.	Dnes	vám	poviem	príbeh	
o	jednej	krásnej	lúke.	Najprv	vám	ju	však	predstaví	
škriatok	Fíha	Tralala.“

Spustíme	webový	odkaz	s	piesňou	"To	je	ale	krásna	
lúka…".	Deti	sa	postavia	a	napodobňujú	pohyby	
škriatka	Fíha	Tralalu.	V	prípade,	že	pesničku	
poznajú,	môžu	ju	spievať	spolu	so	škriatkom.	
(Video	nájdeme	https://www.youtube.com/
watch?v=pRfTiAZAWFs#t=10).

Ukážka

To je ale krásna lúka, slnko svieti, vetrík fúka.

Vedľa lúky stoja domy, za domami  
staré stromy.

Vtáčiky si spievajú, nad lúkou si lietajú.

Na tej lúke rastú kvety, tešia sa z nich  
mamky, tety.

Včielky ich opeľujú, do tanca ich verbujú…
(Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=pRfTiAZAWFs#t=10)

„Na tej lúke žil malý biely motýlik Filipko. Filipko 
bol veselý motýlik, ktorý mal veľa kamarátov. Najmä 
lienočku Tamarku, slimáčika Marka a včielku Milku. 
Rád lietal po lúke a šantil medzi kvetmi. Blížili 
sa Filipkove narodeniny, preto jeho kamaráti začali 
uvažovať nad vhodným darčekom. Rozmýšľali, 
až vymysleli zvláštny dar. Aby viac nebol biely, kúpia 
mu farby na krídla. Tak sa aj stalo. Filipko priletel 
na kvietok a kamaráti mu darovali k narodeninám 
farby na krídla. Filipko si najprv krídelká nechcel 
nafarbiť. Potom mu však začalo vŕtať hlavou, aké by 
to bolo mať na krídlach farbu. Nakoniec si ich teda 
zo zvedavosti nafarbil. Lenže to bola pohroma. 
Všetky farby sa zmiešali a z pekného motýlika 
bol zrazu škaredý tmavý strakatý motýľ. Od hanby 
odletel preč a sadol si na kmeň stromu. To však bola 
ešte väčšia pohroma, lebo zrazu splynul s farbou 
kôry stromu a nebolo ho vôbec vidieť. Tak ako 
tieto motýliky.“ (Deťom ukážeme kresby kreslené 
v programe RNA za pomoci nástroja súmernosť 
a rozmazanie.) 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIA ČINNOSŤ

(Detské práce kreslené v programe RNA, 
Zdroj: MŠ, Iľjušinova, Bratislava)
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či	mušiek,	chrobáčikov	či	motýlikov.	Vy	ich	dnes	budete	objavovať.	
Poriadne	sa	zahľadíte	na	výkresy	a	skúsite	ich	tam	objaviť.	Potom	
vezmete	tuš	alebo	temperu	a	štetcom	objavené	pavúčiky,	motýliky	
či	chrobáčiky	zvýrazníte	tak,	aby	ich	bolo	vidieť.	Niektoré	chrobáčiky	vám	
ukážem	na	interaktívnej	tabuli.	Ráno	sme	cvičili	s	papierom	(pohybové	
a	relaxačné	cviečenie)	a	zostalo	nám	veľa	farebných	pokrčených	papierov.	
Nemusíme	ich	vyhodiť,	nalepíme	ich	na	papier	a	vytvoríme	z	nich	pekný	
darček	pre	Filipka	k	narodeninám.	Môžeme	mu	aj	poskladať	darčeky	
z	rôznych	skladačiek.

Rozdelenie detí do skupín
V	herni	sú	pripravené	činnosti	v	štyroch	kútikoch.	
Deti	si	vyžrebujú	kartičku	a	podľa	obrázka	
na	kartičke	(motýlik,	lienka,	včielka,	slimáčik)	
sa	zadelia	do	štyroch	skupín.	Kartičky	si	zavesia	na	
krk.	Vysvetlíme	im	pravidlá	jednotlivých	činností.

Trvanie činností v jednotlivých kútikoch
Každá	činnosť	v	jednotlivých	hrových	kútikoch	

by	mala	trvať	15	–	20	minút.	Po	tomto	časovom	
úseku	sa	deti	na	dohodnutý	signál	(napríklad	
zazvonenie	na	zvonček)	presunú	do	ďalšieho	
hrového	kútika.	Dbáme	na	to,	aby	si	deti	vyskúšali	
každú	zo	štyroch	činností.	Nie	všetky	deti	majú	
rovnaké	pracovné	tempo.	Jednotlivé	výtvarné	
práce	si	môžu	deti	dokončiť	počas	odpočinku	
alebo	v	priebehu	popoludňajšej	činnosti.	RO
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D IGITÁLNY KÚTIK
Pracujeme	na	interaktívnej	tabuli	s	edukačným	programom	Krok	
za	krokom.	Deti	riešia	rôzne	aktivity,	všímajú	si	pri	tom	stavbu	tela	
slimáka	a	hmyzu.	Dohodnú	sa	na	poradí,	v	akom	budú	v	skupine	
pristupovať	k	interaktívnej	tabuli.	Navzájom	si	pomáhajú	a	spolupracujú	
medzi	sebou.	Každé	dieťa	si	vyberie	aktivitu	z	ponuky	činností	podľa	
vlastného	záujmu.	Na	ploche	sú	pripravené	webové	odkazy.	

Aktivita č. 1:	Ktorý	motýľ	je	taký	istý?	KÓD 140130

Dieťa	hľadá	a	označuje	motýľa	rovnakej	farby,	ako	je	motýlik	
v	hornej	časti.	

Aktivita č. 2:	Nájdi	správnu	farbu	KÓD 140133

Dieťa	kliká	na	krídlo,	ktoré	patrí	motýlikovi	na	obrázku.

Aktivita č. 3: Ako	by	si	vyfarbil/a	motýľa?	KÓD 140488

Dieťa	podľa	svojej	fantázie	vyfarbuje	motýľa.

Aktivita č. 4: Vyfarbi	obrázok	podľa	predlohy	KÓD 140489

Dieťa	vyfarbuje	obrázok	rovnako,	ako	ho	vyfarbila	Lily.
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Aktivita č. 5: Jarné	puzzle	–	poskladaj	obrázok	KÓD 140131

Dieťa	stlačí	tlačidlo	ŠTART	a	tým	spustí	nožnice,	ktoré	rozstrihajú	
obrázok.	Úlohou	dieťaťa	je	poskladať	rozstrihaný	obrázok.

Aktivita č. 6: Včely	na	kvetoch	KÓD 140085

Dieťa	kliká	na	včelu,	ktorá	bzučí.	

UMELECKÝ KÚTIK Č. 1
Skupina	sa	premiestni	do	umeleckého	kútika,	v	ktorom	bude	vo	farebnom	
odtlačku	–	dekalku,	hľadať	ukryté	pavúčiky	či	iný	drobný	hmyz	
(napríklad	mušky,	chrobáčiky,	motýliky).	Tieto	potom	dokreslí	alebo	
domaľuje	podľa	vlastnej	fantázie.	Nepoužijeme	klasický	farebný	odtlačok,	
ale	výtvarné	práce	detí	nakreslené	v	programe	RNA	a	to	za	pomoci	
nástroja	„súmernosť“	a	dotvorené	nástrojom	„rozmazanie“	(nachádza	
sa	iba	v	nastaveniach	programu	RNA,	vhodných	pre	pokročilé	deti),	
resp.	nástroje	využívame	za	pomoci	učiteľky.	Týmto	spôsobom	
pri	pohľade	na	tvar	bez	významu	deti	uplatňujú	svoju	predstavivosť.	
Na	stoloch	sú	pripravené	vytlačené	práce	detí,	kreslené	v	programe	RNA,	
tuš,	kresliaci	materiál,	temperové	farby,	štetce,	nádoba	na	vodu	a	zástery.	
Najprv	si	vypočujeme	zadanie	hovoriaceho	štipca.

Štipec: „Pokús	sa	na	výkrese	pohľadať	ukrytého	pavúčika	alebo	iného	
chrobáčika	a	dokresli	ho.“

Deti	si	zvolia	kresliaci	materiál	podľa	vlastných	predstáv.	Hotové	práce	
uložia	na	určené	miesto	v	priestore	triedy.

UMELECKÝ KÚTIK Č. 2
V	druhom	umeleckom	kútiku	si	vytvoríme	pekný	darček	pre	motýlika	
Filipka	k	narodeninám.	Využijeme	pokrčené	papierové	gule.	Pripravené	
sú	tiež	výkresy,	lep,	tuš,	kresliaci	materiál,	temperové	farby,	štetce,	
nádoba	na	vodu,	zástery	a	hovoriaci	štipec.	Najprv	si	vypočujeme	zadanie	
hovoriaceho	štipca.

Štipec: „Pokús	sa	dotvoriť	pokrčený	papier	tak,	aby	si	vytvoril	darček	
pre	motýlika	Filipka	k	narodeninám.“

Z	kopy	vyberieme	niekoľko	pokrčených	papierov	a	nalepíme	ich	na	výkres.	
Rozmýšľame,	na	čo	sa	podobajú	alebo	čo	nám	pripomínajú	a	podľa	toho	
ich	dotvoríme.	Môžeme	dokresliť,	či	domaľovať	prírodu,	pozadie	alebo	len	
niektoré	časti.	Hotové	výtvarné	dielka	uložíme	na	určené	miesto	v	triede.

Tip
Ak nemáme k dispozícii výtvarné 

práce detí, kreslené v programe 

RNA, použijeme klasický 

dekalk (škvrna, ktorá vznikne 

roztlačením farebnej pasty, 

preložením a stlačením papiera, 

na ktorom je vytlačená).

(Zdroj: MŠ, Iľjušinova, Bratislava)
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KONŠTRUKČNÝ KÚTIK 
Tu	vytvoríme	darček	pre	motýlika	Filipka	zo	skladačiek.	Deti	majú	
k	dispozícii	rôzne	skladačky	(mozaiky,	magnetické	skladačky,	tangramy	
atď.),	digitálny	fotoaparát,	lep,	papiere,	nožnice,	ceruzky,	farbičky,	
odpisovacie	kartičky	a	hovoriaci	štipec.	Vypočujeme	si	zadanie	
hovoriaceho	štipca.

Štipec: „Vytvor	zo	skladačiek	darček	pre	Filipka.	Darček	s	kamarátom	
odfotografuj.	Fotografiu	vytlač	na	tlačiarni,	nalep	na	papier	a	„napíš“	
venovanie.“	

Po	vypočutí	zadania	si	každé	dieťa	v	skupine	vyberie	skladačky	a	začne	
skladať.	Využíva	pri	tom	svoje	predstavy	a	fantáziu.	Deti	môžu	pracovať	
i	v	dvojiciach,	trojiciach.	Vytvorené	dielka	zo	skladačiek	odfotografujú	
digitálnym	fotoaparátom	(alebo	požiadajú	kamaráta)	a	vytlačia	ich	
na	farebnej	tlačiarni.	Vytlačené	fotografie	vystrihnú,	nalepia	do	rámika	
a	pomocou	odpisovacích	kartičiek	odpíšu	na	obrázok	jednoduché	venovanie	
(napríklad	„Pre	Filipka“,	„Kamarátovi	Filipkovi“…).	Na	záver	sa	podpíšu.

Tip
Ako rámik na nalepenie 
fotografie a napísanie 
venovania pre Filipka 
môžeme použiť pracovný list 
z programu Hravé slovíčka.
Pracovný list: Dialógy – moje 
kresby KÓD 140123

(Zdroj: MŠ, Iľjušinova, Bratislava)

Sedíme	v	herni	na	koberci.	Deťom	dorozprávame	príbeh	o	motýlikovi.	
„Motýlik	bol	veľmi	smutný,	že	má	také	strakaté	tmavé	krídelká.	Nevedel	
však,	čo	má	s	nimi	robiť.	Kamaráti	ho	často	ani	nezbadali,	že	sedí	vedľa	
nich.	Aj	oni	boli	smutní,	lebo	ten	darček	dostal	od	nich.	Občas	sa	Filipko	
na	chvíľu	rozveselil.	Napríklad	keď	sa	hral	s	kamarátmi	na	skrývačku	
a	zakaždým	vyhral.	No	po	hre	opäť	zosmutnel.	Jedného	dňa	sa	jarné	
slniečko	už	nemohlo	viac	na	ten	smútok	pozerať.	Zoslalo	jemný	jarný	
teplučký	dáždik	a	poumývalo	Filipkovi	krídelká.	Väčšej	radosti	si	ani	
neviete	predstaviť.	Radoval	sa	motýlik,	radovali	sa	však	i	jeho	kamaráti.	
Lietali	a	šantili	po	jarnej	lúke	a	už	navždy	zabudli	na	smútok.“

Po	krátkej	pauze	(deti	citovo	prežívajú	záver	príbehu)	nasleduje	
sebahodnotenie	a	hodnotenie	detí.	Dostávajú	priestor	na	prezentovanie	
výsledkov	svojej	práce.	Získavajú	pritom	spätnú	väzbu	nielen	od	učiteľky,	
ale	aj	od	vrstovníkov.	Kladieme	im	otvorené	otázky	typu:	„Čo	ste	dnes	
vytvárali,	prečo	ste	to	robili,	pre	koho	ste	vytvárali	darčeky,	ktorý	darček	
sa	vám	najviac	podaril,	čo	by	ste	nabudúce	na	ňom	zmenili,	ktorú	činnosť	
by	ste	si	rady	zopakovali,	kto	vám	pomohol	alebo	komu	ste	pomohli	vy?“	

Dotvorené	farebné	odtlačky,	darček	pre	Filipka	vytvorený	z	krkváže	
a	venovanie	s	fotografiou	vystavíme	v	šatni	pre	rodičov.	
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Tipy na popoludňajšiu činnosť
Počas popoludňajšej činnosti môžeme dotvárať 
nedokončené výtvarné práce. Taktiež môžeme 
vyfarbovať postavičky z príbehu o motýlikovi Filipkovi.

Tip
Na vyfarbovanie postavičiek 
z príbehu o motýlikovi Filipkovi 
môžeme využiť pracovné listy 
z edukačného softvéru Krok 
za krokom. Deti pastelkou 
na základe fantázie alebo 
predošlých poznatkov vyfarbujú 
lienku, motýľa, slimáka alebo 
včielku.

Pracovný list: Jar – lienka  
KÓD 140490

Pracovný list: Jar – motýľ  
KÓD 140491

Pracovný list: Jar – slimák 
KÓD 140492

Pracovný list: Jar – včela  
KÓD 140493
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JE Použitá literatúra a zdroje
1.	 https://www.youtube.com/watch?v=pRfTiAZAWFs#t=10
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http://www.planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/hrave_slovicka_789542_urt_320.html
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