
 

  

ŠIKOVNÉ RUKY 

Vtáčiky  

 

Sliepočky 

Na čistú ruku nanesieme štetcom žltú 

farbu. Odtlačíme ruku na papier. 

Vytvoríme takýmto spôsobom 

sliepočku. Následne si nanesieme na 

brušká prstov žltú farbu a odtlačíme 

ich okolo sliepočky. Tvoríme tak 

kuriatka. Kohúta vytvoríme 

rovnakým spôsobom ako sliepočku 

ale na prsty (ukazovák, prostredník, 

prstenník, malíček) nanesieme iné 

farby. Fixkami dokreslíme hrebienok, 

zobáčik, nohy a oči. 

Pomôcky: výkres A4, prstové 

farby/temperové farby, štetec, fixky 

 

 

 

Vtáčik v hniezde 

Na výkres nakreslíme hniezdo 

ako súbor kruhov 

centralizovaných od 

najväčšieho po najmenšie. 

Čiary sa môžu prekrývať 

a môžeme využiť viac farieb. 

Na farebný papier nakreslíme 

telo vtáčika, zobák, chvost, 

krídlo a vajíčka. Každá časť 

môže byť z iného farebného 

papiera. Jednotlivé časti 

vystrihneme a nalepíme do 

hniezda. 

Pomôcky: výkres A4, mastný 

pastel/voskouky, farebný 

papier, nožnice, lepidlo, 

pastelka 

Vtáčik 

WC rolku 

namaľujeme farbou 

štetcom a necháme ju 

vyschnúť. Následne 

vytvoríme krídla  

z farebného 

papiera/servítky/piero

k podľa vlastných 

predstáv. Dolepíme 

zobák, oči. 

Dotvoríme ho podľa 

vlastných predstáv. 

Využite čo dom dá. 

Pomôcky: rolky z wc 

papiera, farebný 

papier, temperové 

farby, štetce, servítky, 

gombičky, gorálky, 

kamienky, lepidlo 

 

Dieťa si osvojovanie základné 

charakteristické prvky zvierat 

a ich správne znázornenie / 

bez nárokov na 

proporcionalitu. 

Dieťa identifikuje druh 

vtáčika a pomenuje ho. 

Spája časti lepením do celku 

a oboznamuje sa s výtvarnou 

technikou koláž. 

 

  



 
Lastovička 

Vytlačte si, alebo nakreslite maketu 

lastovičky. Následne ju vystrihnite, 

zohnite papier v prerušovaných čiarach. 

Vyfarbite buď čierno/bielo ako lastovičku 

alebo ako farebnú andulku. 

Pomôcky: maketa lastovičky, voskovky/ 

pastelky, nožnice 

 

Bocian 

Na A4 výkres nakreslíme pozadie podľa 

vlastných predstáv. Z papiera vystrihneme 

oblaky, krk bociana, komín, zobák, krídla. Na 

podkladový výkres nalepíme komín, ten 

dotvoríme farebnými tehlami. Na komín 

nalepíme suchú trávu. Z odličovacích tampónov 

vytvoríme telo bociana a hlavu. Bocianovi 

nezabudneme dolepiť krk, zobáčik a krídlo. 

Obrázok dotvoríme podľa vlastných predstáv. 

 

Pomôcky: 2 ks výkres A4, 

voskovky/pastelky/kriedy/suchý pastel, nožnice, 

lepidlo, vatové odličovacie tampóny, farebný 

papier, suchá tráva/ slama/ seno 

 

Labuť  

Na biely papier nakreslíme aspoň 3 ruky 

tak aby sa neprekrývali. Nakreslíme na 

biely papier telo labute s krkom 

a hlavičkou. Všetky časti vystrihneme. Na 

modrý podkladový papier nalepíme telo 

labute a ruky ktoré predstavujú krídla 

a chvost.  Pozadie môžeme dokresliť alebo 

dolepiť podľa vlastných predstáv. 

 

Pomôcky: farebný papier A4, biely 

papier, ceruzka/ pastelky, nožnice lepidlo, 

farebný papier 

  


