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SÁDROVÉ MASKY

Netradi ní technika sádrových masek umož uje rozvíjet kreativitu mladých, dává jim prostor ztvárnit 
vlastní obli ej a upravit jej dle svých p edstav. Podobn  jsou na tom um lci – malí i, socha i, kte í do svých d l dávají  
kus sebe sama. P i této technice je nutná spolupráce s ostatními vrstevníky, kte í také ovliv ují výsledné dílo.  

Motivace:

Sádrové obvazy, mastný krém nebo vazelína, ru ník, vhodná podložka pro ležícího, n žky, papírové 
kapesníky, barvy, nádoba s vodou.

Pot eby:

Planeta P átelství – viz p íb h v úvodu metodiky.Legenda:

Zrakov  postižení – záleží na typu postižení. Leh í stupe  – aktivitu 
d lat v dob e osv tleném prostoru. T žší stupe  postižení – role 

„model“. Sluchov  postižení – dohlédnout na to, aby ú astník m l možnost p i vysv tlování odezírat ze rt  vedoucího, 
vysv tlování krok za krokem. Mluvit z eteln , nahlas, pomalu. Vhodná názorná ukázka.

Pohybov  postižení – záleží na typu postižení. Leh í stupe  – aktivitu realizovat s pomocníkem. T žší stupe  postižení 
– role „model“.

Mentáln  postižení – u leh ích forem postižení pracovat s pomocníkem.

e ov  postižení – bez omezení. Jen dát dostate ný prostor pro vzájemnou komunikaci.

Obtížn  vychovatelní – nastavit striktní hranice a pravidla, d sledná kontrola innosti.

Jedinci se speci  ckými poruchami u ení a chování – bez omezení. 

Výjime n  nadaní a geniální – dbát na p esné provedení masky.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:

Sádrové obvazy nast iháme na proužky – nejlépe r zné ší ky a délky (p i práci sami poznáte, kam 
se na obli ej hodí dlouhé a široké pruhy, a kam naopak krátké a slabé proužky. Do misky si napustíme vlažnou 
vodu. Osob , které budeme d lat odlitek obli eje, na o i položíme kousek papírového kapesníku a celý obli ej jí 
nat eme vazelínou nebo krémem. Abychom mohli ud lat masku co možná nejv tší, je dobré zakrýt vlasy nad elem a 
kolem obli eje potraviná skou fólií nebo igelitovým sá kem. M žeme také celý obli ej pokrýt potraviná skou folií, ale 
musíme do ní ud lat dýchací otvory (ústa – m žeme do nich vložit br ko; p íp. nos).Pak za neme p ikládat na obli ej 
namo ené proužky sádrového obvazu. Pozor – proužky nesmíme namá et dlouho, jen je vlažnou vodou „protáhneme“ 
a p ebyte nou vodu jemn  odstraníme tak, že proužek protáhneme mezi prsty. Proužky zakrýváme postupn  a 
rovnom rn  celý obli ej (naposledy o i) krom  nosních dírek; nos m žeme dotvo it až dodate n .Na sob  by m ly 
být minimáln  t i vrstvy sádrových obvaz . Maska tuhne docela rychle, zhruba po 5 minutách se m žete pokusit 
opatrn  masku z obli eje sejmout. Po úplném vyschnutí (suchá sádra je op t ist  bílá) m žeme povrch masky vyhladit 
modelá skou sádrou nebo jen za istit okraje masky zbylými proužky. Masku m žeme natónovat (event. nabarvit) 
jakoukoliv barvou, pokud chceme pro trvanlivost masky ud lat maximum, nat eme nebo nast íkáme její povrch po 
zaschnutí barev bezbarvým lakem.

Pracovat lze ve dvojicích – výtvarník a model. Po vytvo ení první masky se úlohy ve dvojici vym ní a vytvo íme masku 
druhému ve dvojici.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: P átelství, Poznání a P ekonání.

Provedení:

Moje poznámky:

as p ípravy

20 minut

as realizace

120 minut

Prostor

venku, uvnit

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

3 a více

V ková kategorie

15+

Rozvoj t chto kompetencí: ke komunikaci a pracovní. 

Ú astníci prožijí atmosféru d v ry a spolupráce, verbální a neverbální komunikace, prostor pro 
kreativitu.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:
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• Do výroby masky nikoho nenutíme. Pokud se jedinci bojí, je dobré ud lat první otisk 
 na h bet  ruky. 

• Každou dílnu zakon íme re  exí – necháme ú astníky vypovídat z toho, co cítili, co si mysleli, co se jim líbilo 
a co nelíbilo. 

• Nebereme na lehkou váhu ú inky této techniky na lidskou psychiku, m žete u d tí i dosp lých 
vyvolat i velmi nep íjemnou a nežádoucí reakci. Necháme se vést citem a nebudeme si hrát na terapeuty. 

• Nezapome te, že tvorba masek by m la být vždy p íjemným a obohacujícím zážitkem!

Pozor na:

Moje poznámky:


