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PTÁ E — MODELOVÁNÍ

Kreslení a malování je pro mnoho d tí zábavnou inností. Pracovat ale v prostoru, to je o mnoho 
zajímav jší. Navíc se hotový výrobek m že stát ozdobou poli ky, knihovny i bytu.

Motivace:

Ptá ek se jednoho dne op t rozhodl podívat se do m sta. Snesl se až na zahradu, kde pan mistr socha  
vytvá el zajímavou v c. Modeloval velkou postavu lov ka, který byl stejn  velký jako on. Tak to bych zvládl také. ekl 
si ptá ek a za al hned hledat vhodný materiál. M l št stí, protože ve chvíli objevil vysychající louži plnou m kkého 
bláta. Usedl k ní a pak nožkou za al tvarovat postavi ku, která by se mu podobala.

Legenda:

Nejvhodn jšími pot ebami jsou:
• keramická hlína;
• samotvrdnoucí hmota (sada vícebarevné samotvrdnoucí hmoty);
• plastelína;
• modurit (pozor na jeho erstvost) – práce s ním je náro n jší;
• modelovací podložky.

Další vhodné pom cky:
• zakrývací fólie;
• tácky na hotové výrobky;
• p ípadn  modelovací o ka (drát ná o ka).

K tomuto metodickému listu není žádný pracovní list.

Pot eby:

Pe liv  si rozmyslíme pracovní místa pro d ti. Pokud je to nutné, zabalíme stoly zakrývací fólií, 
rozdáme podložky.

Samotvrdnoucí hmotu (plastelínu i modurit) nejprve pe liv  rozpracujeme. Pokud pracujeme s více barvami najednou, 
necháme každé dít  v úvodu pracovat jen s jednou barvou. Barvy pak umístíme na „spole nou“ misku.

Modelování misky
• Hmotu pe liv  rozpracujeme;
• vyválíme z ní vále ek;
• vále ek za neme namotávat jako šneka – to je budoucí dno, a pak pokra ujeme dále namotáváním st n;
• na záv r stla íme jednotlivé vrstvy dohromady a zahladíme spoje;
• st ny ješt  m že ozdobit drát ným o kem – kole ky, linkami…

Modelování zví átek
• Hmotu pe liv  rozpracujeme;
• vyválíme z ní vále ky a kuli ky;
• z nich vytvá íme noži ky, t lí ka a hlavi ky;
• na záv r stla íme jednotlivé díly dohromady a zahladíme spoje (pro lepší propojení je možné sty né plochy
• zdrsnit nepoužívaným zubním kartá kem;
• st ny ješt  m žeme ozdobit drát ným o kem – dotvo íme o ka… a p ípadn  srst.

V p ípad  použití moduritu je pot eba ješt  zajistit tepelné zpracování. Dalším vhodným materiálem je kup íkladu 
hmota Fimo. Ale pozor, vzhledem k celkové spot eb  materiálu vychází náklady na sch zku výrazn  vyšší. 

Modelování je možné realizovat ve dvou sch zkách. Jedna je v nována modelování, druhá pak barvení výrobk . 
Modelování zví átek je možné propojit s návšt vou zooparku i zem d lského podniku.

Aktivity navazují na nabídkový program Pionýra – Sedmikvítek v ásti výtvarné a rukod lné innosti.

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: pracovní.

Vyrobit trojrozm rnou sochu i misku, p ípadn  dvojrozm rný reliéf. Vyzkoušet si modelování 
prostorových p edm t  v praxi.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

30 minut

as realizace

45 minut

Prostor

klubovna

Ro ní období

kdykoli

Po et ú astník

minimáln  2
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P ípadné zašpin ní od v , spolknutí modelovací hmoty i zran ní drát ným o kem. P i práci se sa-
motvrdnoucí hmotou je pot eba pracovat pom rn  rychle, aby povrch hmoty p íliš nezatuhl – jednotlivé ásti by se 
nedaly napojit.

Pozor na:

Moje poznámky:

D tem s poruchou jemné motoriky bu te k ruce, vst ícné jednání 
a pomoc d ti motivuje. I když se jim výroba misky nebo zví átka 

nepoda í, oce te jejich snahu. P ípadn  jejich výrobek vystavte v klubovn .

Snažte se o to, aby modelování netrvalo moc dlouho, hyperaktivní d ti pak p estávají udržovat pozornost, nebo se 
za ínají nudit. Dob e poslouží n jaká relaxa ní hra. 

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


