
Témata pro workshopy, metodické materiály pro pedagogy 

Evaluace vznikající metodiky 

1) Papír mluví 

 
Čas výuky: 2 vyučovací hodiny 

 

 
Cíl:  

 

Dílčí vzdělávací cíle podle RVP PV: 

 

  

 

 
Očekávané výstupy MŠ: 

 

 

 
Cílová skupina:  

Děti předškolního věku 

 

 
Pomůcky:  

Novinový papír, bílý papír A4, izolepa 

 

 
Klíčová slova: papír, grafomotorika, výtvarný experiment 

 

 

 

 



Metodický postup: 

Úvod (motivace) 

- Moment překvapení – vstup do místnosti přelepen balicím papírem. Děti 

vstupují do místnosti „papírovými dveřmi“, které musejí otevřít roztrháním. 

- Smyslové etudy - prohlídka různých druhů papírů s různými strukturami – 

vizuální, haptický kontakt s papírem. 

- Řízený rozhovor: „K čemu papír slouží? Z čeho se vyrábí? Jaký papír 

máte nejraději? Vyberte papír s tou strukturou, která vás nejvíce 

charakterizuje.“ 

- Seznamovací cvičení za doprovodu zvuku vybraného papíru v rytmicko-

dynamickém kruhu. Děti stojí v kruhu (aréně), říkají postupně své jméno a 

doprovodí informaci zvukem papíru. 

Hlavní část 

- Vytváření slovní asociace na list čistého/novinového papíru  - děti říkají, 

co jim list papírů připomíná (bílá pláň, závoj, nic, látku, plakátovací 

plochu…). 

- Papír jako zástupná rekvizita – děti si předávají list čistého/novinového  

papíru a přemýšlejí, čím vším může být (vějířem, kukátkem, mašlí, 

polštářkem…) 

- Zvuková podoba papíru – děti hledají výrazové možnosti papíru pomocí 

„papírové řeči“(trhání, mačkání, přehýbání aj.), zjišťují, že každý papír 

„jinak mluví, zpívá“ 

- Papírový orchestr – rytmická hra pomocí papírových koulí. Děti pomocí 

papírových koulí vytvářejí improvizované zvukové skladby. 

- Práce se zmačkaným novinovým papírem – děti tvoří hromadu 

papírových koulí mačkáním (grafomotorické cvičení), vytvářejí slovní 

asociace na hromadu papíru. 

- Výtvarný experiment – spontánní hra s papírovými koulemi (papírový 

déšť“, „papírová válka“), při níž děti poznávají materiál dotykem. 

- Zvukové hádanky papíru – skupinová práce a vytváření zvukových 

hádanek za pomoci zmačkaného papíru (déšť, moře, sopka, rozjíždějící se 

lokomotiva, chůze ve sněhu/listí apod.), jedna skupina dětí zvuky vytváří, 

druhá skupina zvuky zakresluje graficky a odhaduje jejich význam. Poté se 

skupiny mohou pozice vyměnit. 



Závěr 

- Vytvoření společné plastiky ze zmačkaného papíru pomocí izolepy – 

skupinová výtvarná hra. Společně vytvořený artefakt je „symbolem“ všech, 

má své jméno a vlastnosti. 

- Papírový sociogram – děti si v kruhu vzájemně předávají papírovou 

plastiku hráči, který je potěšil. Vzniká tak „síť sociálních vztahů“. 

Fotodokumentace  

 

Seznámení s materiálem „ Papírový déšť“ 

 

Tvorba papírové plastiky 



 

 

Papírový reliéf „ Sluníčko“ 

  

 
Shrnutí  

 

Papír je materiál, bez kterého ve výtvarné tvorbě neobejdeme. 

Využíváme všech jeho rozmanitých forem, druhů, struktur. Papírovinu si 

také s dětmi můžeme sami vytvořit. S výrazovými možnostmi papíru se 

nejlépe seznámíme prostřednictvím jednoduchých úkonů, zaměřených na 

tvarování papíru např. mačkáním, skládáním, rolováním, navíjením, 

kroucením, trháním, stříháním, prořezáváním, drásáním, perforováním 

apod. Všechny tyto činnosti lze využít i v dramatické hře. Výtvarně-

dramatická lekce využívá novinový papír jako inspiraci ke zvukovým 

etudám i k tvorbě monumentálních plastik či reliéfů, v nichž se odrážejí 

vlastnosti dětí.  

 



2) Xerokopie 

Předměty a struktury 

 
Čas výuky: 2 vyučovací hodiny 

 

 
Cíl:  

Zpřesňovat smyslové vnímání, představivost a poznatky o předmětech, jejich tvaru a 

struktuře, orientovat se v prostoru. Pomocí výtvarné hry rozvíjet představivost, 

fantazii, sebevyjádření, seberealizaci a sebereflexi. 

Dílčí vzdělávací cíle podle RVP PV: 

Dítě a jeho tělo  

- Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

- Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i 

jemné motoriky (…) 

Dítě a psychika  

- Osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, 

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

pohybové, dramatické) 

- Rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) 

 
Dítě a ten druhý 

 

- Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 

 
Dítě a společnost 
 

- Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet 
se) 

 
Dítě a svět 

 

- Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem (…) 

- Osvojení dovedností k praktickému využívání a zacházení s předměty denní 

potřeby (…) 

 

  

 

 



 
Očekávané výstupy MŠ: 

- Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky v 

vhodně zformulovaných větách 

- Porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 

- Chovat se na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé 

- Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (…) 

 

 

 
Cílová skupina:  

Děti předškolního věku 

 

 

Pomůcky:  

Předměty zajímavé struktury, kopírovací stroj, pastelky, lepidlo, nůžky, barevný papír, 

noviny 

 

 
Klíčová slova: xerokopie, frotáž, koláž 

Metodický postup: 

Úvod (motivace) 

- Seznámení s prostorem, místností, v níž budou děti pracovat pomocí 

vizuálního a haptického kontaktu s předměty a na základě frotáže (snímání 

struktur předmětů tužkou, pastelkou, rudkou)poznávají povrch předmětů. 

- Monolog učitele: „ Prohlédněte si místnost, kterou neznáte a v níž budete 

trávit hodně času, seznamte se s předměty denní potřeby, zdmi, podlahou, 

osahejte si je. Přemýšlejte, který předmět je vám příjemný, který ne, proč, 

jaké má vlastnosti, komu je podobný.“ Diskuze. 

 

 

 

 



- Výtvarná hra s použitím frotáže – kresebné snímání vzorků struktur, 

předmětů. Při snímání zajímavých struktur předmětů se děti seznamují 

s předměty a jejich umístěním v prostoru, učí se snadněji v prostoru 

orientovat a cítit se bezpečně (cvičení orientace v prostoru). 

Hlavní část 

- Výtvarná hra s použitím xerokopie – zajímavé předměty a struktury děti 

naskládají na desku přístroje a pořídí kopie. Dostatečně dlouho xerokopii 

pozorují a dotvářejí ji kresbou, koláží. 

- Vytváření názvů – na základě vzkazů skupiny (reflexe skupiny) děti vytvářejí 

názvy obrázků 

 

 Závěr 

- Reflexe o tvorbě. Diskuze o vytvořených obrazech a zážitky s nimi spjaté. 

 

 

 

 

  



 

 

 

Xerokopie a koláž 

 



 
Shrnutí  

 

Předměty kolem nás mají rozmanité tvary a struktury. Hra s předmětem 

nabízí poznat struktury předmětů hmatem, zrakem. Výtvarná hra cvičí 

smyslovou představivost, improvizaci, experimentaci. Využitá technika 

xerokopie je označována za nepravou grafickou techniku. Je tvořená 

kopírováním strukturovaných povrchů různých materiálů (papíru, textilií, 

vláken, alobalu apod.), jež můžeme před kopírováním ještě upravovat 

mačkáním, smotáním, prostřiháváním apod. Xerokopie zdůrazňuje světla 

a stíny kopírovaného motivu. Na kopírovacím stroji lze tisky, malby i 

kresby zvětšovat, zmenšovat nebo je tisknout na barevný papír. 

Xerokopie, frotáže nebo koláže můžeme dotvářet kresbou, 

kolorováním nebo doplňovat jinými grafickými technikami. 

   

 

3) Obrazy země 

 
Čas výuky: 2 vyučovací hodiny 

 

 
Cíl:  

Pomocí přetisků struktury půdy na plátno uvědomit si rozmanitost zemského povrchu, 

kontaktovat se hapticky s místem, kde žijeme. Rozvíjet tvořivost a obrazotvornost. 

Dílčí vzdělávací cíle podle RVP PV: 

 

 

  

 

 

 



 
Očekávané výstupy MŠ: 

 

 

 

 
Cílová skupina:  

Děti předškolního věku 

 

 
Pomůcky:  

 

 

 

 
Klíčová slova: otisk, monotypie, frotáž 

Metodický postup: 

Úvod (motivace) 

- Řízená diskuze na téma: Domov, místo, kde žijeme, jeho zvláštnosti, 

půda…Hmatové etudy – jaká je půda? 

- Využití předchozích znalostí z deštivé vycházky. Děti vzpomínají na 

zážitky spojené s pozorováním proměny půdy (barva, tvar, sypkost, 

struktura půdy a povrchu, kamenité útvary v půdě) a na vytvořené přetisky 

půdy po dešti na papír. 

Hlavní část 

- Badatelsky orientovaná výuka - Pozorování v terénu zahrady – děti 

pozorují rozmanitost půdy na zahradě, na základě vizuálního a haptického 

kontaktu zjišťují vlastnosti půdy, nerovnosti povrchu a získávají vjemovou 

zkušenost. 

- Skupinová výtvarná hra „ Otisky země“ – přírodní monotypie – děti 

snímají přes plátno strukturu půdy a její nerovnosti, rytmickým 

poklepáváním dlaní, prstů či podupáváním nohou na plátno (tanec na 

 

 

 



plátně) vznikají přetisky, které pak dotvářejí pomocí přírodnin (plody, 

klacíkem), domalovávají tvary temperovými či prstovými barvami nebo 

dokreslují a zvýrazňují linie přetisku centropenem. 

Závěr 

- Slovní reflexe, diskuze. 

- Sociogram – děti najdou „své místo“ v přetištěném obraze a označí je 

svým kamínkem. Kamínek může měnit své místo. Vznikne síť sociálních 

vazeb, tedy vztahů ve skupině. 

 

Otisk reliéfu půdy - „Snímání obrazu země“  

 



 

 

Dotváření přetisků reliéfu půdy 

 

 
Shrnutí  

 

Výtvarný experiment spojený s badatelsky orientovanou výukou je spjat 

s terénem a místem, kde žijeme. Tento alternativní výtvarný přístup 

nachází svou podstatu v monotypii a frotáži, je inspirovaný přírodním 

úkazem. Monotypie, otisk jsou technikami blízkými technice tisku 

z plochy. Jsou založeny na jediném otisku (mono - jeden) z kresby nebo 

malby provedené na hladké tiskové desce. Frotáž staví na vyhledávání a 



snímání různých reliéfů povrchů, kdy na vybraný reliéfní povrch přiložíme 

tenký papír a mírným přítlakem přejíždíme po povrchu papíru olejovým 

pastelem, měkkou tužkou, rudkou, uhlem tak dlouho, až se povrch 

předmětu zvýrazní. Frotáž lze provést také tiskem. Frotáž i monotypie 

patří mezi nepravé grafické techniky (tj. výsledek připomíná grafiku, ale 

technologie je od grafiky odlišná). Popisovaný alternativní způsob využívá 

namočeného plátna a následného přetisku reliéfu půdu, malby prstem 

nebo alternativní výtvarnou pomůckou. 

 

 

4) Společné moře – prostor všech 

 
Čas výuky: 4 vyučovací hodiny (tj. 180 minut) 

 

 

Cíl:  

Spojením hudby a vizuálních obrazů směřovat k prohloubenému poznávání a prožívání. 

Na základě výtvarného experimentu rozvíjet poznatky o přírodě, cvičit představivost, 

tvořivost, fantazii a upevňovat komunikaci ve skupině.  

Dílčí vzdělávací cíle podle RVP PV: 

Dítě a jeho tělo  

 Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé 
i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a 
oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 

 
Dítě a ten druhý  

 Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i 
neverbálních 

  
Dítě a psychika  

 Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti 
z objevování apod.) 

 Rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity získané 
dojmy a prožitky vyjádřit 

 
Dítě a společnost  

 Poznávání pravidel společného soužití a jejich spoluvytváření v rámci 
přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům 
neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí 

 

 



Dítě a svět  

 Vytvoření podvědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou 
přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí  

 
 
 

Dílčí vzdělávací cíle podle RVP ZV: 

Člověk a jeho svět 

 Vést žáka k přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i 
okolnímu prostředí  
 

 Naslouchat druhým lidem, účinně se zapojovat do diskuze, obhajovat svůj 

názor 

 Ovládat a řídit své chování a dosahovat pocitu sebeuspokojení a sebeúcty 

 Rozpoznávat a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, 

tvary, objemy, barvy, objekty) 

 Projevovat své vlastní životní zkušenosti; uplatňovat při tom v plošném i 

prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a 

jejich kombinace 

 Rozvíjet řečové schopnosti a myšlení 

 Utvářet pozitivní vztah k živé a neživé přírodě 

  

 

 

Očekávané výstupy MŠ:  

- Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem 

a hudbou 

- Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku, zacházet 

s grafickým a výtvarným materiálem 

- Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony 

- Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a 

úsudky ve vhodně zformulovaných větách 

- Být citlivý ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem 

 



- Zachytit a vyjádřit své prožitky 

- Spolupracovat s ostatními 

- Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

 

 

 

Cílová skupina:  

Děti předškolního věku 

 

 

Pomůcky:  

 

 

 
Klíčová slova: psychomotorika, prstová malba, body-art, happening, 

tematická malba podle hudby 

Metodický postup: 

Úvod (motivace) 

- Poslech zvukové nahrávky „Moře“ (citace CD). 

- Brainstorming (vytváření slovních asociací) - děti sedí v kruhu (aréně) 

kolem velkého igelitu, poslouchají reprodukované zvuky moře. Říkají slova, 

která je napadají. Vzpomínají na zážitky spojené s mořem, vyprávějí, co 

prožily (diskuze).  

- Rozhovor na téma „ Moře“ (barva, kvalita vody, zvuky moře, rostliny a 

zvířata žijící v moři). 

Hlavní část 

- Zvuková i pohybová demonstrace s igelitovou plachtou - děti vytvářejí 

optickou i zvukovou podobnost „vln moře“ pomocí pohybů igelitovou 

plachtou, chodí v „pomyslných vlnách“, leží na „hladině“, chladí si chodidla, 

dlaní hladí „moře“, nechají se „objímat mořem“ (dotyk s igelitem jim je velmi 

příjemným), procházejí se na „mořském dně“ a vyprávějí, co tam 

nacházejí, co tam patří/nepatří…(rozvoj fantazie). 

 

 



- Grafomotorické cvičení spojené s masáží rukou – děti leží se zavřenýma 

očima na igelitové plachtě „hladině moře“, poslouchají zvuky moře a 

představují si moře. Vyučující jim masíruje ruku a posiluje tak 

grafomotorické svaly. 

- Výtvarná hra s přírodním materiálem – děti malují na kamínky, které 

našly u moře nebo na dně moře. Každý namaluje svůj kamínek 

temperovými barvami na latexový podklad (sebepoznání, mandala). 

- Skupinová výtvarná hra – malba nohama/rukama - „Společné moře“ – 

děti malují společné moře, které je „společným domovem“ všech kamínků 

(dětí). Podkladem může být látka, dřevěná deska pokrytá pomačkaným 

papírem, sololit, balicí papír z hladké lesklé strany, který může po pastózní 

malbě tvořit zvrásněný reliéf nerovného terénu moře. 

Závěr 

- Slovní reflexe, zpětná vazba s doprovodem zvuků moře – děti pozorují 

společné dílo, vytvořené „moře“, umisťují své kamínky na místo, které se 

jim líbí (sociogram). Hledají název pro „společné moře“, „společný domov“, 

tj. společný prostor pro všechny. 

Fotodokumentace 

 



 

Společné moře (prostor pro všechny) 

 

Prstová malba - „Zvrásněný terén moře“ 



 
Shrnutí  

 

Skupinová malba přináší dětem prožitek, estetické vjemy, pocit 

sounáležitosti. Základem akční tvorby je akce, při níž výtvarnou činnost 

prožíváme, soustředíme se na její tvořivý průběh, nikoliv na konečný 

produkt (výsledek). S akční tvorbou je spojen happening a performance.  

Happening je odvozen od anglického slova „happen“- přihodit se. Jde o 

promyšlenou událost připravenou umělcem („happnerem“). Happner 

vytváří a diváci se k němu v průběhu výtvarné akce připojují. „Happening“ 

vysvětlují některé slovníky jako jediný význam používání netradičních 

uměleckých forem a prvků (výtvarných, hudebních, divadelních). 

Performance je představení, které se děje přímo před očima diváků. 

Provádí je sám performer bez účasti diváků. Výtvarná lekce akcentovala  

skupinovou malbu, která posilovala sociální vazby, komunikaci a 

individuální tempo každého dítěte.  

 

 

 

 

Materiály jsou volně k dispozici na 

http://materinky.vyzkumnecentrum.eu/materinky/ 


