
TVOŘENÍ S VODOU 
ROZVÍJÍ KREATIVITU

TVOŘ S VODOU V ZIMĚ

ZIMNÍ VÝZVY:
1. jsou POZVÁNKA VEN k netradičnímu tvoření.
2. jsou CESTA K ROZVOJI KREATIVITY I ŠIKOVNOSTI 
    při tvoření v přírodě.
3. jsou BRZDA pro zklidnění, zastavení, 
    odpočinek v uspěchané době.
4. ti zlepší NÁLADU i FANTAZII.
5. nabízí TVOŘIVÝ SPOLEČNÝ ČAS, 
    pokud vyrazíte ven ve skupině.

TIPY:
Vyber si výzvy, které jsou pro tebe lákavé, možné a posunou tě.

Nemusíš zvládnout vše, nevytvářej na sebe další tlak, těš se na čas venku.

Najdi si kamaráda/kamarády, s kterým/se kterými můžeš tvoření sdílet.

Zapisuj či zakresluj si své nejsilnější prožitky, pocity, zážitky.

Sdílej dál své zážitky, nalákej své okolí ven i v zimě.
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POMALUJ SNÍH PŘÍRODNÍMI BARVAMI
Malovat na nekonečné sněhové plátno je jedinečný zážitek. Vyzkoušejte ho také. 
Ale místo umělých barev si tentokrát vyrobte barvy přírodní. Propojíte tak kreativitu s badatelstvím. 

1. BARVY
Nejprve zkuste promyslet, co vše by šlo využít jako barvivo na sníh. Své nápady si můžete zapsat  
na papír. Pak si připravte dostatek nádobek a hurá do míchání barev.

Doporučujeme např.:

ŽLUTÁ – kurkuma či kari koření
ORANŽOVÁ – spojit kurkumu a šťávu z červené řepy
ČERVENÁ – šťáva z červené čerstvé nebo šťáva ze zavařené řepy
TMAVĚ HNĚDÁ – hlína, např. z květináče 
                               pokojových rostlin 
                               (pokud je venku sníh)
ŠEDÁ – popel nebo sedlina z kávy
MODRÁ/FIALOVÁ – šťáva z červeného zelí
ZELENÁ – rozemleté suché kopřivy, 
                   trocha prášku z mladého 
                   ječmene, chlorely 
                   a jiných řas

Připravíme si uzavíratelné skleničky 
s trochou vody, rozpustíme vybrané barvy, 
dobře promícháme. Děti mohou pracovat ve skupinách a každá skupina si vytvoří svou vlastní sadu  
barev. Podpořte děti, aby objevovaly nové kombinace a testovaly, jaké všechny odstíny zvládnou vytvořit. 
Pak hurá testovat ven.

2. MALOVÁNÍ
Ne každý sníh dovolí malování, testujte i druhy sněhu. Používejte různé štětce či rozprašovače.  
Když mají všichni hotové své obrazy nebo obraz společný, otevřete sněhovou galerii a pozvěte někoho z okolí  
na komentovanou procházku výstavou.

TIP: Výsledné obrazy můžete doplnit o semínka, jablíčka – jako svačinku pro zvířecí sousedy.



POSTAV ZIMNÍ VESNICI
Stavíte rádi domečky pro skřítky v kořenech stromů? Co připravit domky a možná i hřiště pro zimní skřítky?

1. MÍSTO 
Vyberte vhodné místo, kde je veselo, slunečno, měkko. Rozběhněte se po okolí, okoukněte každý kout  
a najděte to nej místo. Může jich být i víc. Někde se bude v klidu spát, jinde skvěle řádit. 

2. STAVĚNÍ 
A teď hurá do stavění. Můžete udělat malá iglú, sněhové koule s dírou nebo pravidelné tvary, když  
si vezmete ven například bábovky. Domky ze sněhu postupně umísťujte, doplňte cesty mezi nimi,  
sněhové zahrádky, antény, řeku, co vás napadne. Můžete vyznačit i domalovat okna a dveře.

3. OŽIVENÍ
Když je sněžná vesnice hotová, hurá na hraní. Můžete tu doplnit hřiště plné výzev. Nebo celý ski areál. 
Určitě se vám tu bude krásně vymýšlet mnoho her a příběhů.

TIPY: 
Přibalte ven víc rukavic, termosku s teplým čajem, pár postaviček do vesnice.
Nevadí, pokud není sníh, zkuste udělat zimní vesnici v zimní přírodě. Můžete využít bláto na stavbu  
domků, kupy staré trávy, zapojit do hry pole jako blátivé moře atd. 
Pokud někoho neláká stavět obydlí pro skřítky, můžete zkusit zimní kuličkodráhy – cesty z přírodnin  
pro kuličky.  

OHLÉDNUTÍ
V teple si pak vyprávějte,  

jak se vám stavělo, co vás venku 
napadlo, jak se vám hrálo.
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OŽIV NETRADIČNÍHO 
SNĚHULÁKA

Nasněžilo a lepí? Hurá na stavbu ze sněhu. Ale běžného sněhuláka už jistě zvládáš. Co přijmout větší 
výzvu a zkusit vymyslet a postavit něco nového, veselého, netradičního?

1. STAVĚNÍ 
Můžete si zadat téma nebo situaci, ale možná vše necháte na vaší představivosti. 

Někdo postaví zvířata, jiný bájné tvory, někdo sněhuláka na kole či na skluzavce. Je to jen a jen na vás. 

2. V PŘÍBĚZÍCH OŽÍVAJÍ
Když jsou všechny stavby hotové, postupně je procházíme a vyprávíme si k nim příběhy. Kdo to je,  
jak k nám přišel, co zažil během cesty vodním cyklem, kam se vydá, až k nám přijde jaro atd.

Příklad: Tady na fotce je zachycena Vločka – bílý koník, který k nám občas v zimě přiběhne. Zastaví se  
u nás na pár dní či týdnů, pohraje si s námi, povozí nás na svém hřbetu a pak, když začne přicházet teplo, 
se změní na kapky vody a rozběhne se dál do světa, ale slíbí nám, že za rok se k nám s vločkami zase 
vrátí.

OHLÉDNUTÍ 

Po návratu do tepla můžete zapsat 
či zakreslit své výtvory, nové kamarády 

a sepsat si příběhy, 
které vám vyprávěli.
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USPOŘÁDEJ ZIMNÍ PIKNIK
Máš pocit, že příjemně se dá piknikovat venku jen tehdy, když je teplo? Zapoj svou představivost  
a kreativitu a uspořádej pro sebe, své přátele, případně pro zvířecí sousedy zimní piknik.

1. PŘÍPRAVA
Na zimní piknik je dobré se připravit. Zabal dobroty, něco k pití a hlavně kvalitní deku či jinou izolaci. 
Dobře poslouží i kartónové krabice.

2. MÍSTO
Najdi vhodné příjemné místo, kde nefouká, případně svítí slunko. Vše si tu připrav. Je skvělé, když místo 
nabízí i prostor pro proběhnutí. Než se pustíte do jídla, je dobré si zahrát nějakou běhavou hru.

3. PIKNIK
Po přípravách a hraní vám určitě vyhládlo. Hurá na svačinu. Doplňte energii a pak honem opět do běhání, 
hraní, kutálení, stavění. Žádné dlouhé vysedávání, pokud je chladno.

4. DOBROTY PRO ZVÍŘATA
Je skvělé, když nemyslíte jen na vaše bříška, ale i na zvířata v okolí a připravíte plné krmítko, jablíčka  
a další dobroty. Rozhodně se v zimě hodí i pítko a koupátko pro ptáky, pokud dlouho mrzne.

OHLÉDNUTÍ

TIP: Pokud mrzne a je sníh, 
zkuste si vyrobit zmrzlinu 
mraženou sněhem. 

Cestou domů můžete 
naplánovat, kdy a jak 

budete piknikovat příště. 
Co vše ještě vylepšíte 

a koho pozvete 
na svačinku venku.
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2. IGLÚ Z KOULÍ SNĚHU
Pokud není moc sněhu, lze postavit alespoň obvodové stěny. Jednoduše se na sebe stavějí koule jako 
na sněhuláka a mezery mezi nimi se uhladí sněhem. Nahoru na střechu můžete přetáhnout prostěradlo 
nebo kartón.

3. IGLÚ Z CIHEL
Když je sníh nelepivý a přemrzlý, dají se vykrajovat cihly nebo naplňovat nádoby do tvaru cihel.  
Ty na sebe vrstvěte a opět můžete postavit krásné pravidelné iglú. 
Doporučení od architektů: stavějte cihly do spirály, ne po patrech, ale jako schránku mořských plžů,  
iglú bude mnohem pevnější.

4. SVAČINA V IGLÚ
Po práci se krásně uvelebte v teploučku iglú a dejte si něco dobrého ke svačině.

5. V IGLÚ POTMĚ
Je zážitek, když můžete do svého iglú zajít, když je tma. Připravit si svíčky nebo baterky a vyprávět si tu 
tajemné příběhy. Nebo si přineste karimatky a spacáky – zkusíte i přespání venku?

POSTAV IGLÚ
Možná se to na první pohled nezdá, ale konstrukční úlohy v reálném světě skvěle rozvíjí matematické 
dovednosti. Pokud máte dost sněhu, času i nadšení, doporučujeme se s dětmi pustit do stavby něčeho 
většího. Stavět iglú jde několika způsoby.

1. HROMADA SNĚHU
Pokud je dost sněhu, můžete nahromadit sníh 
na jedno místo, udusat, ideálně nechat 
i přemrznout a pak vydolovat uvnitř 
otvor. Hloubené iglú vám často 
dlouho vydrží. Ale je dobré se 
s dětmi domluvit, že nepolezou 
nahoru na střechu.



VYROB SI SNĚŽNÉ BRÝLE
Inuité měli velké zkušenosti s pohybem v záplavě sněhu. Věděli, jak zásadní je chránit si také zrak, který 
za slunného dne dostává velké dávky slunečních paprsků, které se odráží od sněhu (který má vysokou 
odraznost = albedu – víc o něm se dozvíte v badatelské části výzev).

Vyzkoušejte si vytvořit nejen na zimu sněžné brýle. 

1. MATERIÁL
Můžete použít tenký pruh dřeva nebo tenké kůry (například březové). Ale také lze použít i tvrdší kartón. 

2. VELIKOST
Brýle by vám měly co nejtěsněji sedět. Proto si dobře naměřte velikost na svůj obličej i výšku očí. Menším 
dětem můžete pomoci. Kartón se hodí použít i jen jako pracovní model, na kterém vyzkoušíte rozměry.

3. VÝROBA
S kartónem se pracuje snadno. Menší děti mohou stříhat nůžkami. Starší mohou zkusit vyřezávání.  
Hodí se dětem přinést ven podložky, na kterých si mohou kartón či kůru opřít. Na okrajích brýlí uděláme 
dva otvory pro chycení provázku či gumy kolem hlavy.
 
4. TESTOVÁNÍ
 Hurá na výpravu jako Inuité. Nevadí, pokud není sníh. Můžete testovat v jakémkoli prosluněném dni.  
Jen děti upozorněte, ať se nedívají přímo do slunce.

7.


