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obr. č. 1 - Realistická il. s prvky zdobnosti      obr. č. 2 - Dekorativní il. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleš, M. (Aleš, M. Alšovy pohádky, 1950)         Preissig, V. (Karafiát, J. Broučci, 1970)

 

 

obr. č. 3 - Poetická ilustrace                                      obr. č. 4 - Dějová il. s prvky 

humoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paleček, J. (Florian, M. Jaro, napověz, 1981)            Lada, J. (Josef Lada dětem, 1952) 
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obr. č. 5 - Ilustrace využívající obrysovou lineární kresbu 

      a výtvarnou zkratu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čapek, J. (Čapek, J. Povídání a pejskovi a kočičce, 1929) 

 

 

obr. č. 6 – Ilustrace využívající zdůrazněný detail 

     a působivost barvy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmatlíková, H. (Zmatlíková, H. Helena Zmatlíková dětem, 1998) 
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1. Jak dlouhá je vaše učitelská praxe v mateřské škole? 

a.) méně než 5 let 

b.) 5 – 10 let 

c.) více než 10 let 

 

 

2. Využíváte ve vaší mateřské škole ilustraci dětských knih nebo časopisů (dále jen 

ilustraci)? Jestliže ano, jak? 

 

 

 

 

3. Jakou výtvarnou činnost spojenou s ilustrací jste naposledy s dětmi realizovala? 

Pokud si pamatujete jméno ilustrátora, prosím, uveďte je. 

 

 

 

4. Odebíráte časopisy pro děti? Pokud ano, uveďte, prosím, které. 

 

 

5. Pracujete častěji s ilustracemi v knížkách nebo v dětských časopisech? 

 

 

6. O jaké typy ilustrací podle Vašeho názoru děti projevují největší zájem: 

a) o ilustrace, které dobře znají (z Večerníčků, knížek, časopisů)  

b) o ilustrace, které se nejvíce blíží barevné fotografii?                                                 

c) o jiný typ? (Pokud si pamatujete, uveďte příklad ilustrátora) 
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7. Pamatujete si některé ilustrátory, s jejichž ilustracemi jste se setkávala v dětství? 

Kteří z nich byli Vaši oblíbení?  

 

 

 

8. Má učitelka při výběru ilustrací pro společné pozorování a rozhovor vybírat pouze ty,   

o které projevují děti spontánní zájem? Prosím, zdůvodněte svůj názor. 

 

 

 

9. Jak reagujete, když se preference dětí při výběru ilustrátora výrazně liší  

od preferencí Vašich?  

 

 

 

 

10. Pokud máte zájem o zaslání budoucího speciálního programu pro práci s ilustrací  

v MŠ, uveďte zde svoji emailovou adresu. Děkuji Vám za spolupráci! 
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CH (1) 6;3 

V MŠ je 3. rokem. Projevuje se u něj sociální a emoční nezralost, nesoustředěnost.  

Dle neurologického nálezu je jeho NS (nerovová soustava) nedozrálá. Oblíbenou knihu 

chlapec neuvedl. 

D (2) 6;4 

V MŠ 4. rokem. Rodiče si přáli odklad školní docházky. Z pohledu učitelky je u ní 

školní zralost dostatečná. Oblíbená kniha: Mach a Šebestová 

CH (3) 6;6 

V MŠ rovněţ 4. rokem. Stejně jako v předcházejícím případě odklad školní docházky 

na přání rodičů. Dle učitelky zbytečné. Nyní má kázeňské problémy.  

Oblíbená kniha: Deník malého poseroutky 

D (4) 6;5 

V MŠ 4. rokem. Vnímavá, bystrá, bezprostřední, samostatná. Dle učitelky také výtvarně 

nadaná. Oblíbenou knihu neuvedla. 

CH (5) 5;8 

V MŠ 1 rok, nejmladší ve třídě. Je po operaci srdce. Oblíbená kniha: Příběh hraček 

D (6) 6;3 

V MŠ 4 roky. Bezprostřední, upovídaná, kázeňské problémy. Výtvarně nadaná. 

Oblíbenou knihu neuvedla. 

CH (7) 6;9 

V MŠ 4. rokem. Motorický neklid (neurologické vyšetření), nedůvěřivý, citlivý. Odklad 

školní docházky, dle učitelky mu prospěl. Oblíbená kniha: Večerníček 

CH (8) 6;3 

V MŠ 2 roky. Introvertní, nejistý, kamarádský. Oblíbená kniha: Bolek a Lolek 

D (9) 6;2 

V MŠ 4 roky. Uzavřená, tichá, ale kamarádská. Oblíbenou knihu neuvedla. 

D (10) 6;5 

V MŠ je 4. rokem. Je v péči logopeda. Nesoustředěná, rozumově nezralá. Odklad školní 

docházky. Oblíbená kniha: O zvířátkách 
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CH (11) 6;4 

V MŠ 4 roky. Bystrý, samostatný, ochotný pomoci. Oblíbená kniha: Mach a Šebestová, 

O příšerách 

CH (12) 6;6 

V MŠ 3 roky. Odklad školní docházky. Sociálně nezralý, citlivý. Oblíbenou knihu 

neuvedl. 

D (13) 6;2 

V MŠ 3 roky. Srdečná, samostatná, zvídavá.  

Oblíbená kniha: všechny, pohádka o Karkulce 

CH (14) 6;1 

V MŠ 4. rokem. Samostatný. Hraje fotbal. Občas řeší spory agresí.  

Oblíbená kniha: Smolíček Pacholíček 

CH (15) 6;2 

V MŠ 3. rok. Bystrý, milý, výtvarně nadaný. Oblíbená kniha: Malý Mikuláš 

CH (16) 6;10 

V MŠ 4 roky. Odklad školní docházky – podezření na LMD (dyslexie, dysgrafie). 

Oblíbená kniha: Tomovy mašinky 

D (17) 7 

V MŠ 4 roky. Odklad školní docházky. Epilepsie. Oblíbená kniha: O víle Zubničce 

CH (18) 6;1 

V MŠ 4. rokem. Roztěkaný, nesoustředěný. Zvýšená dráţdivost.  

Oblíbená kniha: O Myšákovi 

CH (19) 6;6 

V MŠ 1. rokem. Odklad školní docházky. Ţivější povaha. Oblíbenou knihu neuvedl. 
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Motiv Autor ilustrace Zdroj  

drak E. Sopko M. DRIJVEROVÁ. Pohádky z hor :  

1. vyd. Praha : Brio, 2003. s. 24 

D. Wagnerová M. DRIJVEROVÁ. Skleněný les :  

1. vyd. Praha : Brio, 2002, s. 43 

Z. Smetana V. ČTVRTEK. Pohádky z pařezové 

chaloupky Křemílka a Vochomůrky : 

4. vyd. Praha : Albatros, 1990. s. 46 

vodník J. Lada J. LADA. Ladovy pohádky : 1. vyd. 

Praha : Albatros, 1971. s. 73 

J. Kudláček F. NEPIL. Pohádková lampička :  

1. vyd. Praha : Knižní klub, 2003. s. 7 

R. Pilař V. ČTVRTEK. Cipísek : 4. vyd. Praha : 

Albatros, 1989, s. 17 

panáček O. Čechová V. ČTVRTEK. Čárymáry na zdi : 3.vyd. 

Praha : Amulet, 2002, s. 7 

A. Neborová J. POHANKOVÁ. Červený panáček : 1. 

vyd. Praha : Brio, 2002, s. 152 

R. Pilař http://images.google.cz/ 
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Příloha č. 10 – Program příležitostí pro využití ilustrace dětských knih a časopisů  

ve vzdělávacím programu v mateřské škole s těžištěm ve výtvarné výchově 
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Zde uvádím několik vlastních nápadů, jak lze vyuţít ilustraci ve výchovně vzdělávacím 

procesu mateřských škol. Jednotlivé činnosti jsem uspořádala do výtvarných řad  

a integrovaných tematických celků. Za tímto účelem jsem vyuţila didaktické materiály z výuky, 

které zpracovala Helena Hazuková. Cílem všech činností je rozvoj obecných dispozic (dle RVP 

PV) a specifických dispozic (zaměřených na výtvarnou výchovu). K naplňování specifických 

cílů dochází prostřednictvím všech výtvarných činností, nebudu je tedy jiţ vypisovat zvlášť u 

kaţdého úkolu, ale uvedu je souhrnně zde. Jedná se o tyto specifické cíle: 

 probuzení zájmu o výtvarné vyjadřování (výtvarná komunikaci) 

 rozvoj schopnosti sebevyjádření výtvarným projevem 

 rozvoj fantazie, rozvoj tvořivých schopností 

 poznávání výtvarných vyjadřovacích prostředků a jejich výrazových moţností 

 poznávání postupů výtvarné tvorby v jejím průběhu i ve výtvarném vnímání 

 rozvoj výtvarného vyjadřování 

 rozvoj schopnosti porozumění výtvarnému projevu jiného autora jako formě 

neverbálního vyjádření 

 rozvoj poznávacích procesů 

 rozvoj senzibility k okolí 
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A) Výtvarné řady 

 

Výtvarná řada č. 1 

1. Téma: „Létání bez hranic“ 

2. Hlavní úkoly, výt. problémy: parafráze, explorace, monotyp, uplatnění fantazie 

3. Cílové zaměření 

 

a.) 1. část výtvarné řady 

Námět: „Motýli a jiné stvůry i nestvůry“ 

Učivo: Explorace s temperovými barvami, monotyp (tisk z plochy). 

Výtvarný úkol: Pozorovat vlastnosti barev. 

Klíčová slova: tisk, fantazie, plocha, barva, kombinace 

Druh(y) výtvarné činnosti: výtvarné vnímání, výtvarná tvorba 

Technické realizační prostředky: štětec, temperové barvy, voda 

 

b.) 2. část výtvarné řady 

Námět: „Kam bych letěl, kdybych měl křídla“ 

Učivo: Zobrazení postavy v netypické situaci. 

Výtvarný úkol: Zobrazit sebe s křídly, jak letím nad prostředím, kam bych se chtěl podívat. 

Klíčová slova: parafráze, fantazie, představivost, nadsázka, humor  

Druh(y) výtvarné činnosti: výtvarné vnímání, výtvarná tvorba 

Technické realizační prostředky: dřívko, tuš, štětec, temperové barvy 

 

c.) 3. část výtvarné řady 

Námět: „Návštěvníci z Marsu“ 

Učivo: Zobrazení fiktivní postavy dle své fantazie. 

Výtvarný úkol: Ztvárnit svoji představu o tom, jak by měl vypadat obyvatel Marsu. 

Klíčová slova: fantazie, představivost, tvořivost, nadsázka, humor 

Druh(y) výtvarné činnosti: výtvarné vnímání, výtvarná tvorba 

Technické realizační prostředky: dřívko, barevná tuš 
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Myšlenková mapa (výt. řada č. 1) 
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a.) 1. část výtvarné řady „Létání bez hranic“ 

1. Východisko: Výtvarné vnímání ilustrace Z. Smetany a R. Pilaře (technika monotyp). 

2. Námět: „Motýli a jiné stvůry i nestvůry“ 

3. Učivo: Explorace s temperovými barvami, monotyp (tisk z plochy). 

4. Výtvarný úkol: Pozorovat vlastnosti barev. 

5. Klíčová slova: tisk, fantazie, plocha, barva, kombinace 

6. Didaktická analýza úkolu 

a.) smysl, cíl(e) (dle RVP PV): posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, 

radosti z objevování apod.), rozvoj zájmu o další formy sdělení (výtvarné), rozvoj a 

kultivace estetického vnímání, cítění a proţívání, rozvoj pozornosti, představivosti 

b.) dílčí úkoly: 

úkol 1 – nanést barvy na plochu (max. tři barvy) 

úkol 2 – navlhčit zvláštní papír vodou 

úkol 3 – technika tisk z plochy (monotyp) 

úkol 4 – pozorovat vlastnosti barev (prolínání, vpíjení, kombinace, obrazce) 

c.) hlavní výtvarné vyjadřovací prostředky: 

v. elementy: plocha, barva 

vztahy mezi elementy: symetrie, kontrast/harmonie 

procesy tvorby: stylizace 

techniky: otiskování (monotyp) 

instrumenty: štětec 

materiály: temperové barvy, voda 

d.) druh(y) výtvarné činnosti: výtvarné vnímání, výtvarná tvorba 

e.) kritéria hodnocení: barevné kombinace 

f.) „přidaná hodnota“ (předpokládané vnitřní zisky dětí): schopnost fantazijního 

nadhledu, estetického cítění 

7.) Kontextové zajištění: 

výtvarný kontext výukový: tisk z výšky 

výtvarný kontext oborový: ilustrace (monotyp), současné umění - Petr Jareš (Kočička, 

Tanečnice) 

kontext dalších vzděl. oblastí a aktivit dětí: předmatematické představy (shodné 

zobrazení), hudebně pohybová výchova (pohybovat se lehce jako motýl) 
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b.) 2. část výtvarné řady „Létání bez hranic“ 

1. Východisko: Výtvarné vnímání ilustrace Leoše Koniáše (Mateřídouška č. 12/srpen 1994). 

2. Námět: „Kam bych letěl, kdybych měl křídla“ 

3. Učivo: Zobrazení postavy v netypické situaci. 

4. Výtvarný úkol: Nakreslit sebe s křídly, jak letím nad prostředím, kam bych se chtěl podívat. 

5. Klíčová slova: parafráze, fantazie, představivost, nadsázka, humor 

6. Didaktická analýza úkolu 

a.) smysl, cíl(e) (dle RVP PV): rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, 

tvořivého sebevyjádření), rozvoj poznatků, schopností a dovedností umoţňujících pocity, 

získané dojmy a proţitky vyjádřit, rozvoj představivosti, fantazie 

b.) dílčí úkoly 

úkol 1 – namalovat prostředí 

úkol 2 – nakreslit postavu s křídly 

úkol 3 – připojit vlastní komentář 

c.) hlavní výtvarné vyjadřovací prostředky 

v. elementy: plocha, barva, linie 

vztahy mezi elementy: harmonie 

procesy tvorby: nadsázka 

techniky: malba, kresba 

instrumenty: štětec, dřívko 

materiály: temperové barvy, tuš 

d.) druh(y) výtvarné činnosti: výtvarné vnímání, výtvarná tvorba 

e.) kritéria hodnocení: zapojení fantazie 

f.) „přidaná hodnota“ (předpokládané vnitřní zisky dětí): fantazijní snění, estetické hodnoty 

7.) Kontextové zajištění 

výtvarný kontext výukový: prostorová tvorba 

výtvarný kontext oborový: ilustrace Leoš Koniáš 

kontext dalších vzděl. oblastí a aktivit dětí: lze přejít k tématu „Jak cestujeme“ (dopravní 

prostředky, bezpečnost…), dramatizace „Chystáme se na cestu k babičce, k moři…“ 

 

 

il. Leoš Koniáš 
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c.) 3. část výtvarné řady „Létání bez hranic“ 

1. Východisko: Rozhovor o vesmíru, planetách (Mars), vyuţití encyklopedie, ilustrace Václava 

Kabáta (Mateřídouška č. 1/září 1992). 

2. Námět: „Návštěvníci z Marsu“ 

3. Učivo: Zobrazení fiktivní postavy dle své fantazie. 

4. Výtvarný úkol: Ztvárnit svoji představu o tom, jak by měl vypadat obyvatel Marsu. 

5. Klíčová slova: fantazie, představivost, tvořivost, nadsázka, humor 

6. Didaktická analýza úkolu 

a.) smysl, cíl(e) (dle RVP PV): rozvoj a kultivace estetického vnímání, cítění a proţívání, 

rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření), vytvoření 

povědomí o vlastní sounáleţitosti se světem, s ţivou a neţivou přírodou, lidmi, společností, 

planetou Zemí 

b.) dílčí úkoly 

úkol 1 – utvořit si vlastní představu   

úkol 2 – ztvárnit tuto představu (kresba + kolorace) 

úkol 3 – připojit slovní komentář 

c.) hlavní výtvarné vyjadřovací prostředky 

v. elementy: plocha, linie 

vztahy mezi elementy: dynamičnost 

procesy tvorby: personifikace, stylizace, parafráze, idealizace (dle volby dítěte) 

techniky: kresba 

instrumenty: dřívko 

materiály: barevná tuš 

d.) druh(y) výtvarné činnosti: výtvarná tvorba 

e.) kritéria hodnocení: tvůrčí zpracování, vyuţití fantazie 

f.) „přidaná hodnota“: Kaţdý vypadáme jinak, neposuzovat podle vzhledu. 

7.) Kontextové zajištění 

výtvarný kontext výukový: kresba „V čem cestují obyvatelé Marsu“ 

výtvarný kontext oborový: ilustrace Václav Kabát, Joan Miró (Surrealismus, The Lady - Bugs)  

kontext dalších vzděl. oblastí a aktivit dětí: „Hudba z Marsu“ – Orffovy rytmické  

a melodické nástroje, dramatizace „Přivítání Marťanů na planetě Zemi“    

 

il. Václav Kabát 



Příloha č. 10 – Program příležitostí pro využití ilustrace dětských knih a časopisů  

ve vzdělávacím programu v mateřské škole s těžištěm ve výtvarné výchově 

VII 
 

Výtvarná řada č. 2 

1. Téma: „Kam mne nohy ponesou“ 

2. Hlavní úkoly, výt. problémy: Interakce dvou postav, výtvarné vnímání, konfrontace, 

komunikace, hodnocení. 

3. Cílové zaměření 

 

a.) 1. část výtvarné řady 

Námět: „Podej mi ruku a pojď semnou“ 

Učivo: Interakce dvou postav. 

Výtvarný úkol: Nakreslit sebe, jak se drţím někoho za ruku/jdu s někým na procházku atd. 

Klíčová slova: interakce, emoce, detail 

Druh(y) výtvarné činnosti: výtvarné vnímání, výtvarná tvorba 

Technické realizační prostředky: dřívko, tuš 

 

b.) 2. část výtvarné řady 

Námět: „Když si dám nohy nahoru“ 

Učivo: Zobrazení postavy v pozici, kdy nestojí na nohou. 

Výtvarný úkol: Nakreslit sebe nebo někoho jiného, jak odpočívá (leţí, sedí). 

Klíčová slova: poloha, linie, představivost, emoce 

Druh(y) výtvarné činnosti: výtvarná tvorba 

Technické realizační prostředky: dřívko, tuš, vodové barvy, štětec 

 

c.) 3. část výtvarné řady 

Námět: „Jak vypadají sedmimílové boty“ 

Učivo: Konfrontace více různých výtvarných zpracování stejného námětu (ilustrace). 

Výtvarný úkol: Hledat v kníţkách (časopisech) různá zobrazení boty. 

Klíčová slova: konfrontace, hledání, představivost, komunikace, hodnocení 

Druh(y) výtvarné činnosti: výtvarné vnímání 

Technické realizační prostředky: knihy a časopisy 
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ve vzdělávacím programu v mateřské škole s těžištěm ve výtvarné výchově 

VIII 
 

Myšlenková mapa (výt. řada č. 2) 

  

 



Příloha č. 10 – Program příležitostí pro využití ilustrace dětských knih a časopisů  

ve vzdělávacím programu v mateřské škole s těžištěm ve výtvarné výchově 

IX 
 

a.) 1. část výtvarné řady „Kam mne nohy ponesou“ 

1. Východisko: Výtvarné vnímání ilustrace A. Neborové (Červený panáček, 2002, s. 23) 

2. Námět: „Podej mi ruku a pojď semnou“ 

3. Učivo: Interakce dvou postav. 

4. Výtvarný úkol: Nakreslit sebe, jak se drţím někoho za ruku/jdu s někým na procházku, 

výlet… 

5. Klíčová slova: interakce, emoce, detail 

6. Didaktická analýza úkolu 

a.) smysl, cíl(e) (dle RVP PV): osvojení si věku přiměřených praktických dovedností, rozvoj 

pozitivních citů ve vztahu k sobě, rozvoj schopnosti vytvářet citové vztahy, rozvíjet je a city 

plně proţívat, rozvoj poznatků, schopností a dovedností umoţňujících pocity, získané dojmy a 

proţitky vyjádřit, posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem 

b.) dílčí úkoly 

úkol 1 – nakreslit dvě postavy v interakci (drţící se za ruku) 

úkol 2 – připojit vlastní komentář 

c.) hlavní výtvarné vyjadřovací prostředky 

v. elementy: plocha 

vztahy mezi elementy: harmonie, statičnost 

procesy tvorby: napodobení, zjednodušení 

techniky: kresba 

instrumenty: dřívko 

materiály: tuš 

d.) druh(y) výtvarné činnosti: výtvarné vnímání, výtvarná tvorba 

e.) kritéria hodnocení: zachycení interakce, komentář 

f.) „přidaná hodnota“ (předpokládané vnitřní zisky dětí): Vědomí hodnoty přátelství  

a rodiny. Poučení: S cizími lidmi nikam neodcházet. 

7.) Kontextové zajištění 

výtvarný kontext výukový: koláţ (vzájemné pozice předmětů, osob) 

výtvarný kontext oborový: ilustrace A. Neborové, volná tvorba Diviš Alén (Svatební košile, 

Barbarské sochy) 

kontext dalších vzděl. oblastí a aktivit dětí: interakční hry, protahovací cviky ve dvojici, 

promenáda ve dvojicích (Pochod) 

 

il. Anna Neborová 
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ve vzdělávacím programu v mateřské škole s těžištěm ve výtvarné výchově 

X 
 

b.) 2. část výtvarné řady „Kam mne nohy ponesou“ 

1. Východisko: Společné prohlíţení ilustrací (hledání zobrazení „Jak odpočíváme“), rozhovor 

2. Námět: „Když si dám nohy nahoru“ 

3. Učivo: Zobrazení postavy v pozici, kdy nestojí na nohou. 

4. Výtvarný úkol: Nakreslit sebe nebo někoho jiného, jak odpočívá (leţí, sedí). 

5. Klíčová slova: poloha, linie, představivost, emoce 

6. Didaktická analýza úkolu 

a.) smysl, cíl(e) (dle RVP PV): osvojení si věku přiměřených praktických dovedností, 

poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě, rozvoj schopnosti vytvářet 

citové vztahy, rozvíjet je a city plně proţívat, rozvoj poznatků, schopností a dovedností 

umoţňujících pocity, získané dojmy a proţitky vyjádřit, posilování prosociálního chování ve 

vztahu k ostatním lidem, rozvoj představivosti 

b.) dílčí úkoly 

úkol 1 – aktivně se zapojit do komunikace 

úkol 2 – nakreslit sebe nebo někoho jiného v poloze, ve které odpočívá 

úkol 3 – připojit vlastní komentář 

c.) hlavní výtvarné vyjadřovací prostředky 

v. elementy: linie, barva, plocha 

vztahy mezi elementy: harmonie 

procesy tvorby: zjednodušení 

techniky: kolorovaná kresba 

instrumenty: dřívko, štětec 

materiály: tuš, vodové barvy 

d.) druh(y) výtvarné činnosti: výtvarná tvorba 

e.) kritéria hodnocení: aktivita, snaha 

f.) „přidaná hodnota“ (předpokládané vnitřní zisky dětí): Potřeba a význam odpočinku. 

7.) Kontextové zajištění 

výtvarný kontext výukový: dokreslovaná koláţ 

výtvarný kontext oborový: ilustrace knih a časopisů, Emil Filla (Čtenář Dostojevského) 

kontext dalších vzděl. oblastí a aktivit dětí: protahovací cviky, relaxace, píseň (ukolébavka) 
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ve vzdělávacím programu v mateřské škole s těžištěm ve výtvarné výchově 

XI 
 

c.) 3. část výtvarné řady „Kam mne nohy ponesou“ 

1. Východisko: Předčítání pohádky o kouzelných botách (HORÁK, J. Český Honza. Praha, 

1960 - pohádka Jan a duchové v zakletém zámku/ Jan a princezna Baruška). 

2. Námět: „Jak vypadají sedmimílové boty“ 

3. Učivo: Konfrontace více různých výtvarných zpracování stejného námětu (ilustrace). 

4. Výtvarný úkol: Hledat v kníţkách (časopisech) různá zobrazení boty. 

5. Klíčová slova: konfrontace, hledání, představivost, komunikace, hodnocení 

6. Didaktická analýza úkolu 

a.) smysl, cíl(e) (dle RVP PV): rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i 

neverbálních)  

a kultivovaného projevu, rozvoj pozornosti, představivosti, rozvoj a kultivace estetického 

vnímání, cítění a proţívání, rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i 

neverbálních 

b.) dílčí úkoly 

úkol 1 – aktivně se zapojit (hledat, komunikovat, hodnotit) 

c.) hlavní výtvarné vyjadřovací prostředky: / 

d.) druh(y) výtvarné činnosti: výtvarné vnímání 

e.) kritéria hodnocení: aktivita 

f.) „přidaná hodnota“ (předpokládané vnitřní zisky dětí):  

Schopnost zaujmout a obhájit vlastní názor. 

7.) Kontextové zajištění 

výtvarný kontext výukový: kresba „Jak mě nesly sedmimílové boty. 

výtvarný kontext oborový: ilustrace, volná tvorba Vincent van Gogh (Boty) 

kontext dalších vzděl. oblastí a aktivit dětí: „Jak si zavazujeme tkaničky“, říkadlo 

  

„Nejdřív uzlík ze dvou konců, 

potom na tom kratším kličku, 

pak obtočit druhým koncem, 

provléknout tím očkem smyčku 

a už koukáš na mašličku!“ 

 (materiály komunitního centra Motýlek) 
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ve vzdělávacím programu v mateřské škole s těžištěm ve výtvarné výchově 

XII 
 

Výtvarná řada č. 3 

1. Téma: „Ilustrace aneb kde se vzaly v knížkách obrázky“ 

2. Hlavní úkoly, výt. problémy: výtvarné vnímání, negativní kresba, rezervovací technika, 

grafické typy pohádkových postav 

3. Cílové zaměření 

 

a.) 1. část výtvarné řady 

Námět: „Když se drak rozzlobí“ 

Učivo: Výtvarná technika negativní kresba, vnímání souvislosti mezi zvolenými 

výtvarnými prostředky a výrazovostí (působením). 

Výtvarný úkol: Vyjádřit výtvarným výrazem rozzlobenost, děsivost spojenou s grafickým 

typem draka. 

Klíčová slova: kontrast, linie, znak, výraz, představivost 

Druh(y) výtvarné činnosti: výtvarné vnímání, výtvarná tvorba 

Technické realizační prostředky: voskové pastely, bílá pastelka, černá čtvrtka 
 

b.) 2. část výtvarné řady 

Námět: „Poslyšte, mohl byste mi darovat několik čar?“ 

Učivo: Vykrývací (rezervovací technika), barva jako výrazový prostředek. 

Výtvarný úkol: Vést linii na základě představy jiţ známého grafického typu postavy, 

následně přenášet představu konkrétního předmětu v podobě barevných linií na plochu. 

Klíčová slova: představivost, znak, barva, labilnost, přetváření, zjednodušení 

Druh(y) výtvarné činnosti: výtvarné vnímání, výtvarná tvorba 

Technické realizační prostředky: vosk, štětec, vodové barvy 

 

c.) 3. část výtvarné řady 

Námět: „Jak vodník pouští dušičky na svobodu“ 

Učivo: Grafický typ pohádkové postavy vodníka. 

Výtvarný úkol: Nakreslit vodníka v situaci, kdy z hrnečků vypouští dušičky na svobodu. 

Klíčová slova: představivost, fantazie, znak, personifikace, dynamičnost 

Druh(y) výtvarné činnosti: výtvarné vnímání, výtvarná tvorba 

Technické realizační prostředky: dřívko, barevná tuš 
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ve vzdělávacím programu v mateřské škole s těžištěm ve výtvarné výchově 

XIII 
 

Myšlenková mapa (výt. řada č. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Příloha č. 10 – Program příležitostí pro využití ilustrace dětských knih a časopisů  

ve vzdělávacím programu v mateřské škole s těžištěm ve výtvarné výchově 

XIV 
 

a.) 1. část výtvarné řady „Ilustrace aneb kde se vzaly v knížkách obrázky“ 

1. Východisko: Výtvarné vnímání ilustrace Eugena Sopka (DRIJVEROVÁ, M. Pohádky z hor. 

Praha, 2003. s. 24), zvukové ozvláštnění 

2. Námět:  „Když se drak rozzlobí“ 

3. Učivo: Výtvarná technika negativní kresba, vnímání souvislosti mezi zvolenými výtvarnými 

prostředky a výrazovostí (působením). 

4. Výtvarný úkol: Vyjádřit výtvarným výrazem rozzlobenost, děsivost spojenou s grafickým 

typem draka. 

5. Klíčová slova: kontrast, linie, znak, výraz, představivost, fantazie 

6. Didaktická analýza úkolu 

a) smysl, cíl(e) (dle RVP PV): rozvoj a uţívání všech smyslů, rozvoj zájmu o další formy 

sdělení verbální i neverbální (výtvarné), rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, 

přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému (pojmovému); rozvoj 

paměti, pozornosti, představivosti, fantazie, rozvoj a kultivace estetického vnímání, cítění a 

proţívání 

b) dílčí úkoly 

úkol 1 – nakreslit siluetu draka bílou pastelkou 

úkol 2 – dokreslit charakteristické detaily draka voskovými pastely 

c) hlavní výtvarné vyjadřovací prostředky 

výt.elementy: linie, barva, stín 

vztahy mezi elementy: kontrast, dynamičnost 

procesy: parafráze, stylizace 

instrumenty: voskové pastely, bílá pastelka  

materiály: černá čtvrtka 

techniky: negativní kresba 

 

d) druh(y) výtvarné činnosti: výtvarné vnímání,výtvarná tvorba 

e) kritéria hodnocení: výrazovost, charakteristické znaky draka 

f) „přidaná hodnota“ ( předpokládané vnitřní zisky dětí): Probuzení zájmu o výtvarné 

vyjadřování (výt. komunikaci). 

7. Kontextové zajištění: 

výtvarný kontext výukový: vykrývací technika 

výtvarný kontext oborový: ilustrace Eugena Sopka 

kontext dalších vzděl. oblastí: „Jak se chováme ke knihám“, návštěva knihovny 

  



Příloha č. 10 – Program příležitostí pro využití ilustrace dětských knih a časopisů  

ve vzdělávacím programu v mateřské škole s těžištěm ve výtvarné výchově 

XV 
 

b.) 2. část výtvarné řady „Ilustrace aneb kde se vzaly v knížkách obrázky“ 

1. Východisko: Předčítání, výtvarné vnímání ilustrace Olgy Čechové (V. ČTVRTEK. 

Čárymáry na zdi. Praha, 2002, s. 7). 

2. Námět: „Poslyšte, mohl byste mi darovat několik čar?“ 

3. Učivo: Vykrývací (rezervovací) technika, barva jako výrazový prostředek. 

4. Výtvarný úkol: Vést linii na základě představy jiţ známého grafického typu postavy, 

následně přenášet představu konkrétního předmětu v podobě barevných linií na plochu. 

5. Klíčová slova: představivost, znak, barva, labilnost, přetváření, zjednodušení 

6. Didaktická analýza úkolu 

a.) smysl, cíl(e) (dle RVP PV): rozvoj představivosti, fantazie, osvojení si elementárních 

poznatků o znakových systémech a jejich funkci, rozvoj a kultivace estetického vnímání, cítění 

a proţívání 

b.) dílčí úkoly 

úkol 1 – vytvořit voskovou rezervu (nakreslit panáčka) 

úkol 2 – na základě představy konkrétního předmětu vést barevnou linii 

úkol 3 – vysvětlit význam pouţitých barev 

c.) hlavní výtvarné vyjadřovací prostředky 

v. elementy: linie, barva 

vztahy mezi elementy: rytmus 

procesy tvorby: náznak 

techniky: vykrývací (rezervovací) 

instrumenty: štětec 

materiály: vosk, vodové barvy 

d.) druh(y) výtvarné činnosti: výtvarné vnímání, výtvarná tvorba 

e.) kritéria hodnocení: představivost 

f.) „přidaná hodnota“: „Černobílé“ vidění světa. Působení barev na naši náladu. 

7.) Kontextové zajištění 

výtvarný kontext výukový: škála barev (studené, teplé, neutrální barvy) 

výtvarný kontext oborový: ilustrace Olgy Čechové, další ilustrace, kde má barva symbolický 

význam 

kontext dalších vzděl. oblastí: hra Pan Čáp ztratil čepičku (znalost barev), barevné dny v MŠ 
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ve vzdělávacím programu v mateřské škole s těžištěm ve výtvarné výchově 

XVI 
 

c.) 3. část výtvarné řady „Ilustrace aneb kde se vzaly v knížkách obrázky“ 

1. Východisko: výtvarné vnímání ilustrace Jana Kudláčka (NEPIL, F. Pohádková lampička, 

2003, s. 7) 

2. Námět: „Jak vodník pouští dušičky na svobodu“ 

3. Učivo: Grafický typ pohádkové postavy vodníka. 

4. Výtvarný úkol: Nakreslit vodníka v situaci, kdy z hrnečků vypouští dušičky na svobodu. 

5. Klíčová slova: představivost, fantazie, znak, personifikace, dynamičnost 

6. Didaktická analýza úkolu 

a.) smysl, cíl(e) (dle RVP PV): osvojení si věku přiměřených praktických dovedností, 

rozvoj pozornosti, představivosti, fantazie, rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení 

problémů, tvořivého sebevyjádření), rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a 

proţívání 

b.) dílčí úkoly 

úkol 1 – nakreslit postavu vodníka 

úkol 2 – doplnit charakteristické znaky vodníka 

úkol 3 – znázornit situaci 

c.) hlavní výtvarné vyjadřovací prostředky 

v. elementy: barva, znak 

vztahy mezi elementy: dynamičnost 

procesy tvorby: parafráze, personifikace, idealizace 

techniky: kresba 

instrumenty: dřívko 

materiály: barevná tuš 

d.) druh(y) výtvarné činnosti: výtvarné vnímání, výtvarná tvorba 

e.) kritéria hodnocení: charakteristické znaky vodníka, dynamičnost 

f.) „přidaná hodnota“: Schopnost udělat dobrý skutek. 

7.) Kontextové zajištění 

výtvarný kontext výukový: modelování („Vodníkovy hrnečky“) 

výtvarný kontext oborový: ilustrace Jana Kudláčka 

kontext dalších vzděl. oblastí: hra Z vody do vody, rozcvička 

Skočím šipku do rybníka, 

zahraju si na vodníka. 

S úsměvem a v pohodě, 

zaplavu si ve vodě. 

 

(KIŠOVÁ, H. Říkadla  

a jednoduchá cvičení) 
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ve vzdělávacím programu v mateřské škole s těžištěm ve výtvarné výchově 

XVII 
 

Výtvarná řada č. 4 

1. Téma: „Jak kočička tráví den“ 

2. Úkoly: Explorace s dřívkem, explorace se špachtlí, grafický typ kočky, tóny barev. 

3. Cílové zaměření 

a.) 1. část výtvarné řady 

Námět: „Jak kočka honí myš“ 

Učivo: Explorace s dřívkem. 

Výtvarný úkol: Znázornit dynamický pohyb myši, která utíká před kočkou. 

Klíčová slova: dynamismus, linie, představivost 

Druhy výtvarné činnosti: výtvarné vnímání, výtvarná tvorba (explorační a hrová tvorba) 

Technické realizační prostředky: dřívko, tuš, nůţky, lepidlo, provázek, prstové barvy 

 

b.) 2. část výtvarné řady 

Námět: „Jak hladím kočičku“ 

Učivo: Explorace se špachtlí. 

Výtvarný úkol: Prostřednictvím špachtle napodobovat hlazení (drbání) kočky. 

Klíčová slova: linie, barva, představivost 

Druhy výtvarné činnosti: výtvarná tvorba (explorační a hrová tvorba) 

Technické realizační prostředky: špachtle (prouţek kartonu), temperové barvy 

 

c.) 3. část výtvarné řady 

Námět: „Jak se kočka vyhřívá na okně“ 

Učivo: Grafický typ kočky, tóny barev (teplé, studené, neutrální). 

Výtvarný úkol: Nakreslit kočku, jak sedí (stojí) na okně. 

Klíčová slova: barva, znak, linie, kontrast 

Druhy výtvarné činnosti: výtvarné vnímání, výtvarná tvorba 

Technické realizační prostředky: špachtle, temperové barvy, dřívko, tuš, barevný papír 
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ve vzdělávacím programu v mateřské škole s těžištěm ve výtvarné výchově 

XVIII 
 

Myšlenková mapa (výt. řada č. 4) 

 

  

 



Příloha č. 10 – Program příležitostí pro využití ilustrace dětských knih a časopisů  

ve vzdělávacím programu v mateřské škole s těžištěm ve výtvarné výchově 

XIX 
 

a.) 1. část výtvarné řady „Jak kočička tráví den“ 

1. Východisko: výtvarné vnímání ilustrace Stanislava Kolíbala (ČERVENKA, J. Pohádky pro obě 

uši, 2003, s. 22) 

2. Námět: „Jak kočka honí myš“ 

3. Učivo: Explorace s dřívkem. 

4. Výtvarný úkol: Znázornit dynamický pohyb myši, která utíká před kočkou. 

5. Klíčová slova: dynamismus, linie, představivost 

6. Didaktická analýza úkolu 

a.) smysl, cíl(e) (dle RVP PV): zdokonalování dovedností v oblasti jemné motoriky, 

osvojení si věku přiměřených praktických dovedností, rozvoj představivosti, rozvoj a kultivace 

estetického vnímání, cítění a proţívání 

b.) dílčí úkoly 

úkol 1 – vyuţít plochu k znázornění dynamického pohybu 

úkol 2 – otisknout prst (znázornit tělo myši) 

úkol 3 – dotvořit detaily myši 

c.) hlavní výtvarné vyjadřovací prostředky 

v. elementy: linie, tvar 

vztahy mezi elementy: dynamičnost 

procesy tvorby: napodobení, stylizace 

techniky: kresba, otiskování 

instrumenty: nůţky, lepidlo, dřívko 

materiály: tuš, provázek, prstové barvy 

d.) druh(y) výtvarné činnosti: výtvarné vnímání, výtvarná tvorba (explorační a hrová tvorba) 

e.) kritéria hodnocení: představivost, dynamičnost 

f.) „přidaná hodnota“: Větší si troufají na menší vs. velcí by měli chránit malé. 

7.) Kontextové zajištění 

výtvarný kontext výukový: kresba barevnou tuší 

výtvarný kontext oborový: ilustrace Stanislava Kolíbala 

kontext dalších vzděl. oblastí: hra Na kočku a myši, dramatizace („Jak kočka číhá na 

myš“), píseň Myšičko, myš 

 

il. Stanislav Kolíbal 
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b.) 2. část výtvarné řady „Jak kočička tráví den“ 

1. Východisko: smyslové vnímání (hmat) 

2. Námět: „Jak hladím kočičku“  

3. Učivo: Explorace se špachtlí. 

4. Výtvarný úkol: Prostřednictvím špachtle napodobovat hlazení (drbání) kočky. 

5. Klíčová slova: linie, barva, představivost, emoce 

6. Didaktická analýza úkolu 

a.) smysl, cíl(e) (dle RVP PV): osvojení si věku přiměřených praktických dovedností, rozvoj 

představivosti, rozvoj a kultivace estetického vnímání, cítění a proţívání, rozvoj a uţívání všech 

smyslů, rozvoj schopnosti vytvářet citové vztahy, rozvíjet je a city plně proţívat 

b.) dílčí úkoly 

úkol 1 – nanést dvě barvy na plochu 

úkol 2 – roztírat barvy pohybem, jako kdyţ hladím, drbu kočku 

úkol 3 – sledovat prolínání barev, jejich kombinování 

c.) hlavní výtvarné vyjadřovací prostředky 

v. elementy: linie, barva 

vztahy mezi elementy: dynamičnost 

procesy tvorby: napodobení 

techniky: malba 

instrumenty: špachtle (prouţek kartonu) 

materiály: temperové barvy 

d.) druh(y) výtvarné činnosti: výtvarná tvorba (explorační a hrová tvorba) 

e.) kritéria hodnocení: kombinace barev 

f.) „přidaná hodnota“: Pohlazení jako projev přátelství, lásky, sdílení. 

7.) Kontextové zajištění 

výtvarný kontext výukový: nefigurativní malba 

výtvarný kontext oborový: Zdeněk Sýkora (liniové obrazy) 

kontext dalších vzděl. oblastí: socializační hry 
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c.) 3. část výtvarné řady „Jak kočička tráví den“ 

1. Východisko: Výtvarné vnímání ilustrací Jana Kudláčka a Josefa Palečka zaměřené na 

působení barev (Nechvátal, F. V mámině náruči; Florian, M. Jaro napověz), rozhovor o tónech 

barev (teplé, studené, neutrální) 

2. Námět: „Jak se kočka vyhřívá na okně“ 

3. Učivo: Grafický typ kočky, tóny barev (teplé, studené, neutrální). 

4. Výtvarný úkol: Nakreslit kočku, jak sedí (stojí) na okně. 

5. Klíčová slova: barva, znak, linie, kontrast 

6. Didaktická analýza úkolu 

a.) smysl, cíl(e) (dle RVP PV): rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, 

tvořivého sebevyjádření), vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k ţivotu, pozitivních 

vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umoţňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a 

projevovat, rozvoj společenského i estetického vkusu 

b.) dílčí úkoly 

úkol 1 – zvolit barvu papíru 

úkol 2 – namalovat okno (orámovat papír) 

úkol 3 – nakreslit kočku 

c.) hlavní výtvarné vyjadřovací prostředky 

v. elementy: linie, barva 

vztahy mezi elementy: kontrast 

procesy tvorby: stylizace, zjednodušení 

techniky: malba, kresba 

instrumenty: špachtle, dřívko 

materiály: temperové barvy, tuš, barevný papír 

d.) druh(y) výtvarné činnosti: výtvarné vnímání, výtvarná tvorba 

e.) kritéria hodnocení: zvolený tón barvy, grafický typ kočky 

f.) „přidaná hodnota“: Ochrana před slunečním zářením. 

7.) Kontextové zajištění 

výtvarný kontext výukový: nefigurativní malba 

výtvarný kontext oborový: Grimmová Ivana (Zátiší s kočkou) 

kontext dalších vzděl. oblastí: přechod k tématu „Jaro“ (kočičky = jíva) 
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B) Integrované tematické celky 

 

Pro integrované tematické celky jsem vyuţila stejný formulář (Helena Hazuková) jako pro 

výtvarnou řadu, ale podrobněji jsem rozvedla bod č. 7 Kontext dalších vzděl. oblastí a aktivit 

dětí. 

Integrovaný tematický celek č. 1 

Název celku: „Domácí zvířátka“ 

 Výtvarný úkol 

1. Východisko: Výtvarné vnímání ilustrace Adolfa Borna (MACOUREK, M. Mach  

a Šebestová na cestách, 2004, s. 66).  

2. Námět: „Každý pes, jiná ves“ 

3. Učivo: Souvislost formy s obsahem. 

4. Výtvarný úkol: Vyjádřit svoji představu o charakteristickém projevu zobrazeného psa. 

5. Klíčová slova: představa, forma, obsah, výtvarné vnímání, výraz 

6. Didaktická analýza úkolu 

a.) smysl, cíl(e) (dle RVP PV): uvědomění si vlastního těla, poznávání sebe sama, rozvoj 

interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních, rozvoj pohybových 

schopností, rozvoj zájmu o další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné), rozvoj 

tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření), rozvoj a kultivace 

estetického vnímání, cítění a proţívání 

b.) dílčí úkoly: 

úkol 1 – vyjádřit charakteristický projev psa na základě konkrétního zobrazení (formy) 

úkol 2 – štěkání 

úkol 3 – chůze, pohyb 

c.) hlavní výtvarné vyjadřovací prostředky: -  

d.) druh(y) výtvarné činnosti: výtvarné vnímání 

e.) kritéria hodnocení: zaujetí, aktivita 

f.) „přidaná hodnota“ (předpokládané vnitřní zisky dětí): posílení sebevědomí 

7.) Kontextové zajištění 

výtvarný kontext výukový: kresba spojená s předčítáním (vyjádření formy na základě obsahu) 

výtvarný kontext oborový:ilustrace Adolfa Borna 
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kontext dalších vzděl. oblastí a aktivit dětí: 

 Pohybová činnost: rozcvička „Na statku“ – napodobování zvířat (protahovací cviky) 

Cíl: rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné 

motoriky, protaţení, koordinace, rovnováha 

 Dechové cvičení: nádech, výdech na citoslovce „bůů“ „méé“…, lze vyuţít např. 

ilustrace J. Lady 

Cíl: zklidnění, uvolnění, nácvik správného dýchání 

 Hudební činnost: píseň Když jsem já sloužil 

Cíl: rozvoj hudebních dovedností, estetického cítění, paměti 

 Dramatická činnost: dramatizace pohádky Jak koťátko zapomnělo mňoukat (Moje 

první čítanka) 

Cíl: rozvoj spolupráce, sebevědomí, schopnosti projevovat se před skupinou 

 Pobyt venku: exkurze na statek (biofarmu) 

Cíl: proţitkové učení 
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Integrovaný tematický celek č. 2 

Název celku: „V zemi skřítků“ 

 Výtvarný úkol 

1. Východisko: Převyprávění příběhu z knihy Pohádky z hor (M. Drijverová, 2003, s. 7), 

společné prohlíţení ilustrací k příběhu, předvýtvarný záţitek „Hledání pokladu“ 

2. Námět: „Poklad skřítka permoníka“ 

3. Učivo: Výtvarná technika frotáţ, grafický typ pohádkové postavy skřítka. 

4. Výtvarný úkol: Znázornit poklad pomocí techniky frotáţ, dokreslit skřítka. 

5. Klíčová slova: záţitek, emoce, reprodukce, fantazie, frotáţ 

6. Didaktická analýza úkolu 

a.) smysl, cíl(e) (dle RVP PV): rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, 

tvořivého sebevyjádření), posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti 

z objevování apod.), osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci, 

rozvoj poznatků, schopností a dovedností umoţňujících pocity, získané dojmy a proţitky 

vyjádřit,  

 úkol 1 – technikou frotáţ znázornit poklad (drobné předměty např. mince, provázek, klíč) 

úkol 2 – dokreslit postavu skřítka 

c.) hlavní výtvarné vyjadřovací prostředky:  

v. elementy: linie, barva, plocha 

vztahy mezi elementy: proporcionalita 

procesy tvorby: personifikace, stylizace, náznak 

techniky: kresba, frotáţ 

instrumenty: dřívko 

materiály: voskové pastely, barevná tuš 

d.) druh(y) výtvarné činnosti:výtvarná tvorba 

e.) kritéria hodnocení: zaujetí, snaha 

f.) „přidaná hodnota“ (předpokládané vnitřní zisky dětí): Poklad nemusí představovat jen 

peníze. Ustálené slovní spojení „Ty jsi můj poklad.“ 

7.) Kontextové zajištění 

výtvarný kontext výukový: modelování („V říši obrů“) 

výtvarný kontext oborový: ilustrace Eugena Sopka 
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kontext dalších vzděl. oblastí a aktivit dětí: 

 Pohybová činnost: v rámci překáţkové dráhy zařadit nízké překáţky („Země skřítků“) 

Cíl: prolézání, podlézání, rovnováha, koordinace 

 

 Estetická výchova: převyprávění příběhu z knihy Pohádky z hor 

Cíl: rozvoj pozornosti, představivosti, fantazie 

 

 Hudební činnost: zhudebněné říkadlo, vyuţití Orffových nástrojů (dřívka, triangl) 

 

Na kameny skřítek klepe, 

kladívečkem ťuky, ťuk, (dřívka) 

tam, kde skála skrývá poklad 

cinkne tiše krásný zvuk. (triangl) 

(materiály komunitního centra Motýlek) 

 

Cíl: rozvoj rytmického a estetického cítění, paměti, pozornosti, spolupráce 

 

 Pobyt venku: společné hledání pokladu ukrytého na zahradě 

Cíl: rozvoj spolupráce, posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, 

radosti z objevování apod.) 
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Integrovaný tematický celek č. 3 

Název celku: „V říši obrů“ 

 Výtvarný úkol 

1. Východisko: předčítání příběhu z knihy Pohádky z hor (Drijverová, M., 2003, s. 100), 

společné prohlíţení ilustrací zobrazujících obra, hra Na sochy 

2. Námět: „Tanec obrů aneb obrovská legrace“ 

3. Učivo: Vyjádření pohybu ve hmotě, proporcionalita. 

4. Výtvarný úkol: Vymodelovat postavu obra v pohybu. 

5. Klíčová slova: hmota, prostor, proporcionalita 

6. Didaktická analýza úkolu 

a.) smysl, cíl(e) (dle RVP PV): rozvoj zájmu o další formy sdělení verbální i neverbální, rozvoj 

představivosti, fantazie, tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého 

sebevyjádření), vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k ţivotu, pozitivních vztahů ke 

kultuře a umění, rozvoj dovedností tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat  

 úkol 1 – připravit modelovací hmotu (hnětení) 

úkol 2 – vymodelovat jednotlivé části těla obra v odpovídajících proporcích 

úkol 3 – spojit tyto části dohromady, naznačit pohyb 

úkol 4 - uhladit, dotvořit detaily 

c.) hlavní výtvarné vyjadřovací prostředky 

v. elementy: prostor, hmota, objem 

vztahy mezi elementy: proporcionalita, dynamičnost 

procesy tvorby: personifikace, stylizace, nadsázka 

techniky: modelování 

instrumenty: nástroje pro práci s keramickou hlínou 

materiály: keramická hlína 

d.) druh(y) výtvarné činnosti:výtvarná tvorba 

e.) kritéria hodnocení: proporcionalita, dynamičnost 

f.) „přidaná hodnota“ (předpokládané vnitřní zisky dětí): „Více neţ síla je někdy rozum.“ 

7.) Kontextové zajištění 

výtvarný kontext výukový: otiskování („Paci, paci pacičky, to jsou naše ručičky“) 
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výtvarný kontext oborový: ilustrace E. Sopka, golem 

kontext dalších vzděl. oblastí a aktivit dětí 

 Pohybová činnost: v rámci překáţkové dráhy zařadit překonávání švédské bedny 

(„Obrova záda“) 

Cíl: přelézání, doskok z výšky, koordinace 

 

 Předmatematická výchova: „Oblečení pro obra a trpaslíka“, zvětšování/zmenšování 

jednotlivých částí oblečení (vhodné jsou např. čepice, kalhoty, triko s dlouhým 

rukávem, vysoké boty) 

Cíl: rozvoj předmatematických představ 

 

 Estetická výchova: říkadlo spojené s pohybem 

Šlapity, šláp, vánek věje, (naznačování šlapání) 

dupity, dup, země se chvěje. (dupání) 

Maličká víla přitančí bosky, (zatočení dokola) 

obrova noha způsobí trosky. (sesunutí k zemi) 

(materiály komunitního centra Motýlek) 

 

Cíl: rozvoj rytmického a estetického cítění, paměti, koordinace 

 

 Kooperační hra: Obr a Paleček – děti sedí v kruhu a posílají si současně větší a menší 

míč (větší – obr, menší – Paleček), obr se snaţí dohonit Palečka, příp. lze i obrátit 

Cíl: rozvoj spolupráce, pozornosti, jemné motoriky 

 

 Hudebně pohybová hra: Na sochy – děti tančí v prostoru při hudbě, kdyţ se hudba 

vypne, děti se zastaví v právě prováděném pohybu 

Cíl: rozvoj estetického cítění, koordinace, pozornosti 

 


