Výtvarné nápady na téma Co vyprávěla zebra?
1. Namalujeme si autíčko.
Pomůcky: obyčejnou tužku, bílé čtvrtky popř. karton, pastelky, barvičky, štěteček, nůžky, lepidlo.

Postup: Rodiče pomůžou dětem a nakreslí jím auto jako šablonu na tvrdý papír podle libovolného
obrázku nebo podle fantazie. Mladší děti si ho vybarvi barvičkami a štětečkem nebo ťupkáním
houbičkou (víz . obrázek dole). Když barva uschne, děti autíčko i kolečka vystřihnou (procvičí si
stříhání, mladším dětem pomůžou rodiče). Starší dětí mohou vystřihnout nejdříve šablonu a podle ní
si těch autíček obkreslit více, vybarvit si je libovolnými barvami nebo pastelkami. Potom si je použijí
třeba do koláže.

https://cz.pinterest.com/pin/144818944246149015/

2. Semafor
Pomůcky: barevné papíry, černá temperová barva, štětec, nůžky, lepidlo, papírové talíře, dřívka od
nanuku, popř. provázek.

Postup:
č.1 – dětem vystřihneme černý proužek papíru (menší než mají autíčko) a nalepíme na něj 3 bílé
kolečka pod sebou. Děti mají za úkol nastříhané nadrobno papírky nalepit do kroužku podle vzoru na
obrázku. Když bude hotovo, přilepí z druhé strany dřívko od nanuku. Semafor je hotový. Malé děti
potřebují připravit větší formát papíru, aspoň A4.
č.2. – vezmeme menší papírový talíř, nabarvíme ho černou barvou, když uschne, rozstřihneme ho
napůl. Vystřihneme černý papír podle velikosti talíře, dolepíme barevná kolečka (žlutá vždy
uprostřed) a jednu polovinu papírového talíře přilepíme nahoru, druhou – dolu. Dolepíme provázek a
je hotovo.
č.3. – dětí nabarvi dřívko od nanuku černou temperovou barvou, než uschne, vystřihnou 3 barevná
kolečka obkreslené třeba podle mince. Menším dětem pomáhají rodiče. Nalepíme na dřívko –
hotovo!

3. Koláž doprava na silnici nebo parkoviště.
Pomůcky: balicí papír libovolný délky nebo čtvrtku A3, auta z předešlé činnosti, semafor, lepidlo.
Postup: Na čtvrtku děti nakreslí silnici nebo parkoviště a dolepí svoje vyrobená autíčka se semaforem,
můžou přidat domy, vystřižené z časopisu nebo barevného papíru, fantazii se meze nekladou.

https://cz.pinterest.com/pin/412783122073861208/

4. Kresba Můj oblíbený doprávní prostředek (pro předškoláky).
Pomůcky: papír formatuA3, pastelky, obyčejná tužka, popř.vodové barvy.
Postup: na papír děti nakreslí obyčejnou tužkou auto, autobus, loď nebo letadlo se všemi doplňky, co
na obrázku chtějí mit. Potom si celý obrázek vybarví pastelkami nebo barvami (třeba nebe, moře…)
Necháme tvoření zcela na dětské fantazii!

5. Formule z ruličky toaletního papíru (práce s rodiči).
Pomůcky: rulička toal. papíru, červená temperová barva, černý a bílý papír, nůžky, lepidlo, černý fix.
Postup: ruličku prostřiháme podle obrázku, natřeme jí červenou temperou. Než barva zaschne,
vystřiháme 4 černá větší kolečka a 4 bílé menší. Přilepíme po stranách ruličky, dozdobíme proužky a
nápisy.

https://cz.pinterest.com/pin/429882726939258257/

6. Auto z krabice (vyrábění s rodiči).
Pomůcky: středně velká krabice, široká papírová izolepa, temperová barva, nůž na koberce, široký
štětec, nůžky, papírové talíře, plastové kelímky, misky tavicí pistole (děti lepí pod dohledem rodičů).
Postup: krabici složíme a slepíme izolepou podle obrázku nebo fantazie. Ve spodní části uděláme
otvor pro dítě. Krabici natřeme libovolnou barvou, necháme uschnout, vyrobíme kola z papírových
talířů, přilepíme tavicí pistoli. Světla, popř. houkačku uděláme z kelímku a plastových misek,
odpovídající velikosti. Hotovo, můžeme startovat!

C

https://cz.pinterest.com/pin/519813981997051545/

7. Garáže z ruliček a krabic.
Pomůcky: středně velké krabice, ruličky toal. papíru, popř. role od kuchyňských útěrek, tavicí pistole,
nůžky.
Postup č.1: Nejdříve ruličky do krabice naskládáme, abychom jsme věděli kolík jich budeme
potřebovat. Potom je tam přilepíme tavicí pistoli (raději rodiče nebo děti pod dozorem rodičů).
Z dalšího dílu krabice vystřihneme střechu a přilepíme ji na garáž. Napíšeme, dolepíme nápis a
můžeme parkovat angličáky :D
Postup č.2: krabici nastřiháme na 3 stejně velké díly. Na první díl přilepíme tavičkou 4 ruličky do
každého rohu jednu. Na ně přilepíme další díl krabice a postup zopakujeme. Bylo by dobře, kdyby
třetí díl měl ohraničení. Když nemá, můžeme ho oblepit jako na obrázku. Přilepíme výjezd, z dvou
dlouhých roli uděláme sjezd. Polepíme značkami, nakreslíme parkovací místa a můžeme parkovat.
https://cz.pinterest.com/pin/435582595195376768/

8. Autodráha v krabici (železnice).
Pomůcky: velká krabice, černý silný fix, barevné fixy, hračky.
Postup: uvnitř krabice děti nakreslí dráhu nebo silnici, domu, řeky, jezera, kruhové objezdy. Přidají si
tam zvířátka, lidi, domy, auta, stromy, tunely a hra může začít!

https://cz.pinterest.com/pin/141370875783241709/

