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Výkonové štandardy

• Pokryť celú plochu rozmanitými farbami.
• Kresliť, maľovať, modelovať podľa vlastnej fantázie,
predstáv a na tému.
• Kresliť, maľovať, modelovať rôznymi technikami,
tvorivo a s použitím rôzneho materiálu.

Obsahové štandardy

• Výtvarná tvorivosť.
• Výtvarné techniky.

Výchovno-vzdelávacie
ciele

Postupy a stratégie
VVČ
Učebné pomôcky

Vzdelávacie prostredie

• Nakresliť alebo namaľovať obrázok pre mamičku
s využitím vlastnej fantázie.
• Tvorivo použiť rôzne výtvarné techniky.
• Vytvoriť alebo vymodelovať darček pre mamičku.
• Vykrajovať z modelovacej hmoty rôzne tvary pomocou
formičky.
• Rozhovor, kreslenie, maľovanie, strihanie, lepenie, modelovanie,
konštruovanie, grafomotorické cvičenie, práca s grafickými
programami v PC, práca s interaktívnou tabuľou.
• Štandardné pomôcky: hračky, lego, výkresy, kancelársky
papier, farebný papier, kartóny, farebné časopisy, pastelky,
mastný pastel, suchý pastel, tempery, vodové farby, štetce,
nožnice, ozdobné dierkovače, plastelína/samotvrdnúca hmota,
vykrajovacie formičky, pečiatky písmen.
• Digitálne technológie: počítač, interaktívna tabuľa, tlačiareň,
hovoriace štipce, mikrofón, digitálny fotoaparát, edukačné
softvéry Krok za krokom, Lego Digital Designer, kresliace
programy RNA/TuxPaint.
• Herňa.
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PRÍPRAVA

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIA ČINNOSŤ
Príprava učiteľky na činnosť
•• Nahrať na hovoriace štipce báseň Ondreja
Nagana: Nakreslím si;

Obr. č. 1: Ukážka modelu srdiečka v programe LDD

„Zo stola sa pozerá,
list čistého papiera.
Nakreslím si medzi rečou
na ten papier pekné niečo.
Možno slnko, možno trávu
a možno aj svoju mamu.“
(Zdroj: Včielka)

PRÍPRAVA

•• pripraviť dostatok rôznorodého výtvarného
materiálu;
•• rozstrihať na 4 – 6 dielov makety srdiečok alebo
kvetov (puzzle);
•• v programe Lego Digital Designer (LDD) vytvoriť
model srdiečka ako návod na konštruovanie
z lega (Obr. č. 1);
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(Zdroj: vlastná tvorba autorky)

•• vytlačiť farebný obrázok zo softvéru Krok
za krokom a umiestniť ho v triede na magnetickú
tabuľu;

Aktivita:

Kytica ku Dňu matiek – urob obrázok
KÓD 140494
•• na preložené červené farebné papiere predkresliť
podľa šablóny polovicu srdiečka;
•• na baliaci papier nakresliť veľké srdiečko, ktoré
deti využijú na grafomotorické cvičenie;
•• vyhľadať na internete obrázky kvietkov (narcis,
tulipán, sedmokráska, nezábudka) na označenie
detí v skupinách a vytlačiť ich.

Činnosť detí počas hier a hrových činností
•• Námetová hra „na mamičky“ – deti napodobňujú odpozorované
situácie z reálneho života v rodine, pričom využívajú bežne dostupné
hračky v materskej škole: bábiky, kočíky, kuchynský kútik, riady
a podobne;
•• kreslenie, maľovanie a modelovanie – na stolíku v umeleckom kútiku
sú pripravené rôzne druhy papiera, pasteliek a farieb, nožnice, pečiatky
písmen, ozdobné dierkovače, štetce, plastelína/samotvrdnúca hmota,
vykrajovacie formičky a ďalší materiál. V kútiku sú umiestnené
aj hovoriace štipce s rovnakou nahrávkou – básňou „Nakreslím si“.
Deti si vyberú materiál podľa svojej predstavy a tvoria podľa vlastnej
fantázie, osobnej skúsenosti a na základe citového prežívania
(Obr. č. 2, 3, 4);
•• skladanie rozstrihaných obrázkov, napr. srdiečok alebo kvietkov (Obr. č. 5);
•• kreslenie na interaktívnej tabuli v programe RNA alebo TuxPaint
podľa vlastnej predstavy (spontánny výtvarný prejav).

Didakt ická pozná mka

Deti si pred samotnou tvorbou
zo zvedavosti a v očakávaní
pokynu, čo majú v kútiku robiť,
vypočujú nahrávku zo štipca. Text
je jednoduchý, zapamätateľný
a podnecujúci. V prípade, že si
ho nevšimli, upriamte pozornosť
detí na hovoriaci štipec
a povedzte im, že túto báseň
môžu povedať mamičke, keď
jej budú dávať darček. Výkresy
zostávajú v umeleckom kútiku,
deti sa k nim vrátia v rámci
skupinovej práce a dotvoria ich.
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Obr. č. 2, 3, 4: Ukážky „kombinovanej techniky“ – idem s mamou do škôlky, na vychádzku…

(Zdroj: MŠ, Bulíkova, Bratislava)
Obr. č. 5: Ukážka rozstrihaných obrázkov

STIMULÁCIA

(Zdroj: MŠ, Bulíkova, Bratislava)

Deti sedia pri magnetickej tabuli, na ktorej
je vytlačený farebný obrázok Lily s mamou.
Prihovorte sa im: „Deti, viete, kto bude mať
o niekoľko dní sviatok? Už sme sa o tomto sviatku
rozprávali a naučili sme sa aj básničky a pesničky
na besiedku. Zopakujme si ich. Mamičky sa budú
určite tešiť, ako pekne vieme spievať a recitovať.
Aj to je pre mamičky krásny darček.“

ROZDELENIE/ČAS

Po zopakovaní básní a piesní deťom ukážte obrázok
Lily a mamičky: „Lily pre mamičku v záhradke
natrhala krásne kvietky a dala jej ich s božtekom.

Viete, aké kvietky Lily natrhala? Aj vy by ste mohli
pre svoje mamičky pripraviť darčeky – poskladať
ich z lega, vyrobiť srdiečkový rámik na fotografiu
alebo malý obrázok, dokresliť a domaľovať obrázky,
ktoré ste začali kresliť po príchode do materskej
školy, nakresliť mamičku na interaktívnej tabuli
a obrázok vytlačiť.
A aby mamičky vedeli, že stále na ne v materskej
škole myslíme a máte ich rady, spoločne im
nakreslíme jedno obrovské srdiečko na plagát
do šatne.“

Rozdelenie detí do skupín
Deti rozdelíme do 4 skupín. Skupiny budú označené obrázkami jarných
kvietkov z Lilinej kytice pre mamičku: narcis, tulipán, sedmokráska
a nezábudka. Z darčekovej škatule si každé dieťa vyberie obrázok kvietka.
Na aktivity v každom kútiku je určených približne 15 – 20 minút.
Signálom striedania v kútikoch bude zvuk z hovoriaceho štipca
(nahrávka básne Nakreslím si).
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DIGITÁLNY KÚTIK

Deti budú pracovať s interaktívnou tabuľou a s programom Krok
za krokom.

Aktivita č. 1: Obrázok mamy/tety, otca/uja, sestry/brata
KÓD 140253

Tip

Deti môžu obrázok použiť
do srdiečkového rámika, ktorý
si zhotovia v motorickom kútiku
a darujú ho svojej mamičke.

V tejto aktivite deti využijú 1. záložku a budú kresliť portrét mamy.
Postupne si vyberajú z ponuky častí tváre – oči, nos, ústa, vlasy
– a umiestňujú ich do obrázka hlavy. Na vyznačené miesto môžu, ak vedia,
pomocou klávesnice vpísať meno mamy, prípadne ho môžu napísať
ceruzkou po vytlačení obrázka. Každé dieťa zo skupiny vytvorí obrázok
svojej mamy a vytlačí si ho.

Aktivita č. 2:

Kytica ku Dňu matiek – urob obrázok KÓD 140494

V tejto aktivite deti klikajú na obrázok a pozorujú, aké sa v ňom dejú
zmeny. Slovne opisujú jednoduchý dej, v ktorom Lily príde do záhrady
a postupne trhá jarné kvety a kyticu daruje mamičke.

KONŠTRUKČNÝ KÚTIK

V konštrukčnom kútiku budú deti zo stavebnice lego (alebo iných
stavebníc) stavať modely na tému „darček pre mamičku“ – kvety,
srdiečka, tortu, zákusok, kabelku, zrkadielko a podobne. Vzniknuté
modely umiestnia na výstavku.

UMELECKÝ KÚTIK

V umeleckom kútiku deti dokončujú výkresy, ktoré začali kresliť
a maľovať počas hier a hrových činností. Pri kresbe farebnými tušmi
alebo mastným pastelom dokončujú výkresy vymaľovaním kresieb
a pozadia vodovými/anilínovými farbami. Dokončené výtvarné dielka
odfotografujú digitálnym fotoaparátom.
Okrem dokončovania výkresov môžu deti modelovať z plastelíny
(zo samotvrdnúcej hmoty, z keramickej hliny). Môžu vymodelovať
vázičky na kvietky, šálku na kávu alebo čaj a ďalšie darčeky
podľa vlastnej predstavy. Budú spracovávať modelovací materiál
– miesením, váľaním medzi dlaňami a medzi dlaňou a podložkou, stláčaním.
Obr. č. 6: Kvety pre mamu

(Zdroj: MŠ, Bulíkova, Bratislava)
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Tip

Hotové výkresy môžete
nalepiť na väčší výkres, čím
vznikne rám. Rám môžu deti
počas popoludňajších hier
a hrových činností dotvoriť
pečiatkovaním, nalepovaním
drobných kvietkov a podobne.

ČINNOSŤ

JAR

MOTORICKÝ KÚTIK

V motorickom kútiku deti zdobia veľké srdiečko pre mamu kreslením
vzorov rôznych farieb podľa svojej predstavy. Zhotovujú rámik na obrázok
v tvare srdiečka. Pri kreslení rôznych prvkov – vlnovky, čiary, hviezdičky
a podobne do srdiečka sa deti jednej skupiny postupne vystriedajú.
Obr. č. 8: Grafomotorické cvičenie – zdobenie srdiečka pre mamičku

KU LTÚ R A

Did ak tic ká pozn ám ka

Srdiečko nakreslite na veľ
ký
hárok baliaceho papiera,
aby ste vytvorili dostatoč
ný
priestor pre tvorbu každéh
o
dieťaťa. Nechajte deti
kresliť v stoji, aby mali lep
ší
prístup k plagátu.

Obr. č. 9: Srdiečkové rámiky na fotografiu
alebo obrázok pre mamičku.
(Zdroj: MŠ, Bulíkova, Bratislava)

Dieťa, ktoré ukončilo kreslenie srdiečka, prejde k stolíku, pri ktorom
vyrobí rámik na obrázok pre mamičku. Na stolíku sú preložené
červené farebné papiere s predkreslenou polovicou srdiečka, v ktorom
je vkreslená polovica menšieho srdiečka. Srdiečko po vyznačených líniách
na preloženom papieri vystrihne, papier roztvorí, vznikne obrys srdiečka
s hrúbkou cca 1,5 cm. Pomocou ozdobných dierkovačov z farebného
papiera dieťa „vykrojí“ kvietky a podľa vlastnej fantázie nimi srdiečko
ozdobí (poprilepuje ich na rámik).

(Zdroj: MŠ, Bulíkova, Bratislava)

Tip

HODNOTENIE

Návod na zhotovenie rámika na obrázok alebo
fotografiu nájdete aj v softvéri Krok za krokom.
Aktivita: Fotorámik KÓD 140254

Deti dostanú priestor na prezentovanie svojich výtvarných dielok.
Porozprávajú o obrázku, ktorý nakreslili pre mamičku (napr. mamička
rada pracuje v záhrade, má rada kvety, s mamičkou chodím na vychádzky,
bol som s mamičkou na hrade, každé ráno ma mamička odprevádza
do škôlky). Dodržiavame pravidlo, že keď niekto rozpráva, ostatní
ho počúvajú. Dbáme na príjemnú atmosféru, ktorá môže byť dotvorená
reprodukovanou relaxačnou hudbou.

ZDROJE

Modely z lega a z plastelíny alebo iného modelovacieho materiálu
vystavíme na výstavke pod plagátom srdiečka. Výkresy a srdiečkové
rámiky s vytlačeným obrázkom deti darujú mamičkám počas besiedky,
na ktorej budú deti odmenené potleskom.
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