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GALERIE ZIMA

Cíl:				 Vyrazit na čerstvý vzduch i v zimě. Naučit se dívat na zimu jinýma očima a plně využívat
				 možností, které nabízí. Prozkoumat, co krásného umí mráz. Tvořit pod širou oblohou a užít si
				práci se sněhem.
Čas:			 10–40 min (dle výběru aktivit)
Věk:			 MŠ, ZŠ, SŠ
Místo:			 na klidném místě, kde se lze soustředit na tvoření
Období:		 když je sníh a/nebo mráz
Pomůcky:		 vhodné oblečení a obutí, fotoaparát; na ledová zrcátka vhodné nádoby a přírodniny/předměty,
				 provázek, voda; vodovky a štětce

1 LEDOVÉ OBRAZY
I když není sníh, je možné obdivovat krásy zimní
venkovní galerie – jen je důležité umět se dívat.
Pokud mrzne a na předmětech jsou vidět ledové
krystalky, je to výborná příležitost, jak s dětmi
objevovat mistrovská díla. Hledejte největší krystaly
nebo nejzajímavější tvary. Doporučujeme si je
vyfotit a pak při zvětšeném detailu sledovat, jak
tvoří příroda. Při focení je možné trénovat i umění
kompozice.

2 LEDOVÁ ZRCÁTKA
Očekáváte-li mrazivou noc, staňte se tvůrci ledového
umění. Do vhodných nádob vložíme přírodniny
(důvod k procházce!) nebo jiné předměty, zalijeme
je dostatečnou vrstvou vody (musí být minimálně
1,5 cm hluboká), můžeme vložit i provázek jako
poutko pro zavěšení a necháme přes noc za oknem
zmrznout. Další den nás čeká překvapení, jak krásné
obrazy jsme společně s mrazem vytvořili!

3 VODOVKY NA SNĚHU
Pokud je sníh lehce přemrzlý, má pevnější krustu na
povrchu a nedá se z něj stavět, je to ideální čas na
malování (nebo psaní) vodovkami. Pozor, našlapujme
opatrně, ať si neponičíme malířské plátno.

4 SNĚŽNÉ STOPY
Sníh dovoluje nejen stopování, ale i napodobování
a vymýšlení stop. Nejprve vyzveme děti, ať
prozkoumají okolí – jaké vidíme stopy? Které se
vám líbí nejvíc a proč? Oblíbené jsou stopy, které
zanechají ptačí křídla při odletu. Potom mohou děti
vyzkoušet napodobování známých stop nebo vytvořit
své vlastní (co takhle stopy „zimního hada“?).

! TIP – SNĚHOVÍ ANDĚLÉ
Hravá aktivita na závěr sněžného výletu. Ležící
postava pohyby rukou vytvoří křídla a sukni, pak už
stačí jen domalovat, co autoři uznají za vhodné.
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