Projekt: „ Lienky recyklujú“
Využitie odpadových materiálov a práca s papierom a netradičným materiálom vo
výtvarnej výchove.

Cieľová skupina: Trieda Lienky
Zámer projektu :
Aktívne motivovať detskú výtvarnú tvorbu. Poskytnúť dieťaťu priestor, aby sa hralo a
experimentovalo s rôznorodým materiálom na ploche – farebnými papiermi, textilom,
papiermi s rôznorodým štruktúrovaným povrchom.- vytvárať koláže, frotáže, dotvárať
náhodne vytvorené škvrny a používať rôzne kombinované techniky.
Cieľ projektu:
Ponúkať deťom podnety, námety a usmernenia, aby dokázalo používať rôznorodé
výtvarné
vyjadrovacie prostriedky, nástroje a materiál, čo rozvíja u dieťaťa nielen tvorivosť, ale
aj jeho
zručnosti pri narábaní a spájaní rôznorodých materiálov a jemnú motoriku. Dôraz sa
klásť na zážitok z tvorby, teda proces a nie výsledný produkt. Nepredkladať dieťaťu
makety výtvarných prác, ale umožňovať mu vytvárať jedinečné individualizované
diela v súlade s vlastnými predstavami.
Špecifické ciele projektu:
- vkladať tvary a skladaním vytvoriť novotvar
- z hotových prvkov skladať jednoduchý objekt alebo architektúru a spájať ich
lepením.

- viesť deti k rozvoju recyklačných spôsobilostí
- využiť druhotné suroviny a šetriť životné prostredie.
- experimentovať s rôznorodým materiálom, ktorý dieťa trhá, strihá, lepí a
následne kresbou alebo maľbou dotvára.
- zamerať sa na dosiahnutie viacerých výkonových štandardov v rámci jednej
aktivity.
- skladanie papierových skladačiek ,uvedomovať si tvar v priestore a trojrozmerné
zobrazovanie
Realizácia projektu: celoročne
September – Október – November
Zámerom je oboznámiť detí s výtvarnými aktivitami zapájajúcimi viaceré zmysly.
Technikou frotáže umožniť snímaním rozmanitých povrchov objavovať a porovnávať
rozmanité povrchy a štruktúry.
Zrakom, ale aj hmatom a sa učiť o vlastnostiach rôznych materiálov. Umožniť
konfrontáciu materiálov– drsné a hladké, matné a lesklé.
Monotypia – nanášať rôznofarebné farebné škvrny valčekom na matricu, listy,
šablóny, ktoré sa potom odtláčajú.
Modelovanie priestorových objektov – vtáci
Materiály: prírodné materiály – listy ,drievka. šišky, plody jesene -tekvice ,orechy,
žalude, gaštany, makovice, hrach, fazuľa, šošovica, kukurica,
odpadový materiál – tapety , kartónové škatule a odpad - rolky z toaletného papiera a
papierových utierok
December – Január – Február
V súlade s úrovňou, v ktorej sa dieťa nachádza, podnecovať dieťa, aby keramickú
hlinu/modelovaciu hmotu:
1. miesilo,
2. šúľalo
3. vytváralo jednoduché priestorové útvary. Postupne vrstviť a uberať hmotu, ktorú
následne formuje.
- Reliéf – obraz vystupujúci z plochy do priestoru, vytvoriť modelovaním, skladaným,
trhaním, krčením a nalepovaním.
- Modelovanie priestorových objektov – zvieracích figúr a rozprávkových motívov.
Kašírovanie – prostredníctvom tejto techniky vytvoriť masky alebo aj trojrozmerné
zvieratá.
Materiály: odpadový materiál - kartónové škatule a odpad - rolky z toaletného
papiera a papierových utierok
orechy, makovice, hrach, fazuľa, šošovica, kukurica,

Marec – Apríl – Máj -Jún
Zamerať sa na dosiahnutie viacerých výkonových štandardov v rámci jednej aktivity.
Výtvarné aktivity koncipovať tak, aby sa dieťa v rámci jednej aktivity učilo:
- materiál komponovať,
- trhať alebo strihať,
- vytrhnuté a vystrihnuté tvary upevňovať lepením na plochu papiera,
- vytvorené abstraktné a konkrétne obrazce dotvárať lineárnou kresbou alebo farbou
Materiály: v koláži, ale aj v asambláži (priestorová tvorba) je využiteľný aj odpadový
materiál,
kartónové škatule a odpad - rolky z toaletného papiera a papierových utierok
mušle, kamienky, pierka, koráliky, sklíčka, , motúzy rôznej hrúbky,
Časový rámec: Projekt je realizovaný počas dochádzky dieťaťa do MŠ
Miesto realizácie : Projekt bude prebiehať v priestore triedy , na školskom dvore.
Použité materiály : odpadové materiály- svojpomocne zozbierané od rodičov a
sponzorov
- výtvarné pomôcky a nástroje (štetce, ceruzky, farbičky, nožnice a iné) – zakúpené
z peňazí MŠ
- lepiacou tyčinkou, tekutým lepidlom a štetcom, lepiacou páskou).
Aktivity: ,,Jarná lúka“
,,Kamarátky vločky“
,,Bocian v hniezde“

