
 

  ŠIKOVNÉ RUKY 

Deň matiek 

Rodinný príslušníci 

Pomenuje základné a zmiešané farby. 

Farbami vyjadruje pocity. 

Hravo experimentuje s farbami. 

Pracuje s fotografiou a tvorbou koláže. 

Skladá figúru do celku z rôzneho materiálu. 

Reaguje výtvarnými prostriedkami na 

výtvarné dielo. 

Výtvarný prejav verbálne komentuje. 

 

 

Srdce 

Predkresli srdce ceruzkou. 

Vystrihni a nalep ho na 

veľký farebný výkres. 

Srdce obtiahni po okraji 

bielou farbou. Opečiatkuj 

ho podľa svojich predstáv. 

Pozadie dokresli fixkami. 

Pomôcky: farebný 

výkres, pastelka, fixky, 

farby, razítka alebo 

špongie na odtláčanie, 

lepidlo 

 

Láska 

Vystrihni postavu z fotografie. 

Výkres vyfarbi a nechaj uschnúť. 

Srdiečkový balón vytvoríš 

pomocou zohnutej rolky 

z papiera. Rolku namoč do farby 

a odtlač na papier. Nalep 

fotografiu a prilep srdiečka 

z farebného dekoračného papiera. 

Pomôcky: fotografiu, farby, 

nožnice, lepidlo, výkres, rolku 

z papiera, farebný dekoračný 

papier 

 

 

 

 

Kto býva v domčeku? 

Najskôr si zohneme výkres, 

odstrihneme strechu a v strede 

nastrihneme okenice na okne.  

Domček vyfarbíme pastelkami 

podľa svojich predstáv. Do 

vnútra nakreslím svoju rodinu. 

Pomôcky: výkres 4, nožnice, 

pastelky 

 

 

Pri zobrazovaní postavy 

sa nekladie dôraz na 

proporcie. 

Pozornosť sa venuje 

detailom ľudskej figúry. 



 

 Drevená rodinka 

Panáčikov poskladáme z konárika, ktorý je 

v tvare Y a I. Bavlnkou spojíme obmotávaním 

všetky časti do celku. Dolepíme panáčikovi 

oči a vlasy. Panáčikovi môžeme vytvoriť celú 

rodinku. 

Pomôcky: drievka a konáriky, farebné 

bavlnky, oči a lepidlo 

 

 

 

Rodina 

Namaľuj fľaše farebnou farbou. Urči kto bude 

oco, mama a ty. Nechaj fľaše vyschnúť. Na 

kartón fixkou nakresli tváre rodinných 

príslušníkov. Na papier nakresli časti tela ako 

ruky a doplnky k oblečeniu (kabelka, kravata, 

náhrdelník, náušnice, gombičky...) Nalep na 

fľašu a nechaj vyschnúť. 

Pomôcky: Plastová fľaša 2l, 1,5l a 0,5l. 

temperové/akrylové farby, štetec, kartón, 

fixky, pastelky, papier 

 

Obraz z galérie 

Rozstrihni obrázok 

známeho 

slovenského 

umelca a opäť ho 

zlož. Pomenuj 

farby a dej obrazu. 

Pomôcky: obraz, 

nožnice 

Dieťaťu umožňuje 

spontánne reagovať 

na umelecké dielo 

v rozmedzí od detskej 

„kópie“ až po 

parafrázu alebo 

inšpiráciu námetom 

alebo spracovaním 

s uplatnením rôznych 

techník. 

 

  

Matka  -  Mikuláš Galanda Dedinská matka s dieťaťom – 

Gustav Mallý 


