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Oblast: Umění

Čas přípravy

Čas realizace

Prostor

Roční období

Počet účastníků

Věková kategorie

15 minut

40 minut

klubovna

jaro

libovolný

3.–5. třída/8–10 let

KRASLICE TECHNIKOU KOLÁŽE
Obecný cíl:
Konkrétní cíl:

Rozvoj těchto kompetencí: občanská, pracovní.
Rozvoj jemné motoriky, pochopení významu kraslice, rozvoj dětské fantazie a estetického

cítění.
Motivace:

Blíží se Velikonoce a ty jsou u nás spojeny s tradicí kraslic – malovaných vajíček. Technik, kterými
se velikonoční vajíčka zdobí, je spousta, my jsme vybrali jednoduchou techniku lepení papíru.
Potřeby:

Vyfouklá vajíčka nebo polystyrenová,
obrázky květin z časopisů, letáků nebo katalogy
zahradnictví, lepidlo Herkules, plochý štětec, nůžky,
doporučujeme malou skleničku nebo podstavec na vajíčka.
K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní
list.

Provedení:
1.
2.

3.
4.

Vajíčko s květinovým motivem si vytvoříme jako koláž z obrázků květin.
Z obrázků vytrháme nebo vystříháme květiny. Vytvoříme si hromádky stejně barevných nebo stejně velkých
a k sobě ladících kytiček.
Vajíčko položíme na stojánek a potřeme je z jedné strany lepidlem. Pomocí štětce začneme klást těsně vedle sebe
a částečně i přes sebe vystříhané květy. Kousky papíru dobře přimáčkneme k podkladu, pomůže nám k tomu
štětec. Nevadí, pokud papír přetřeme lepidlem, to po zaschnutí zprůhlední a nebude vidět. Doporučuji vystříhat
menší květy, lépe se budou lepit na vajíčko.
Jakmile máme polovinu kraslice ozdobenou, necháme ji zaschnout. Po zaschnutí pokračujeme ve zdobení druhé
poloviny.
Vajíčka můžeme na závěr přelakovat lakem. Pak již jen naaranžujeme na mísu nebo zavěsíme na stužky.

Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Pomoc, Překonání a Přátelství, je přípravou k zapojení do Pionýrského
Sedmikvítku – rukodělné soutěže.
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Pro zapojení dětí s diagnózou ADHD do této aktivity doporučujeme
použít polystyrenový korpus vejce. Tyto děti při práci pospíchají, někdy
jsou až zbrklé. Při použití běžných výfuků vajíček by mohlo dojít k prasknutí nebo rozmáčknutí a dítě by začalo
neadekvátně reagovat. Aktivita by ho nemotivovala pozitivně, ale vyvolala by u něho stres, neklid a neuspokojení
z činnosti.
Moje poznámky

