Podzimní listování – věneček z listů
Kroužek výtvarné dílny 2. třída (Metodický list)
Pomůcky:
silnější drát cca 70 cm, skřípací kleště, drát vázací, nůžky, různé druhy stužek,
pracovní list, psací potřeby

Postup lekce s časovou dotací 90 minut v Zelené učebně:
1. Motivace
Listy jsou zelené díky chlorofylu. Než začnou opadávat, chlorofyl se v nich rozloží, listy ztratí
zelenou barvu. Další chemické změny je zbarví doruda nebo dožluta. My se pokusíme této
krásy využít.
2. Cíl lekce
VYROBIT VESELÝ PODZIMNÍ VĚNEČEK Z LISTÍ
ZKOUŠKY NAŠÍ VYTRVALOSTI
3. Poučení o bezpečnosti
- dávat pozor na zranění koncem drátu, zejména na poškození zraku
- dodržovat pravidla bezpečnosti při stříhání
- dodržovat hygienu – po ukončení práce umýt ruce
4. Pracovní postup
- vybereme si vhodné listy – barva, tvar, dobře na drátku drží

- listy hustě stlačujeme, musíme být trpěliví

- vytvoříme hada dlouhého asi 50 cm

- drát stočíme, spojíme kleštěmi, vyzdobíme stužkou dle vlastního výběru

5. Závěr
Zhodnocení práce, prodiskutování dalších možných námětů.
Věneček nám může dělat radost až do Vánoc, kdy budeme vyrábět věneček adventní.

Jméno žáka …………………..………………..

Podzimní listování – věneček z listů
Kroužek výtvarné dílny 2. třída (Pracovní list)

1. Podle přiloženého postupu vytvořte hezký podzimní věneček
Postup: vyber si vhodné listy
při práci dodržuj bezpečnost
hustě listy napichuj na drát
vytvoř 50 cm napíchaných listů
za pomoci paní učitelky stoč do věnečku
ozdob věneček hezkou barevnou stužkou
2. Hodnocení dnešní výtvarné dílny
Práce v dílně se mi velmi líbila, byla jednoduchá.
Práce v dílně byla náročná, musel jsem překonat své síly.
Výrobek se mi velmi podařil.
Výrobek mi musela paní učitelka trochu poopravit.
Výrobek mi musela paní učitelka pomoci dokončit.
Mám velkou radost, že si nesu hotový výrobek domů.
Nakresli sluníčko k pravdivým větným celkům.
3. Nakresli list, ze kterého jsi věneček dělal.

4. Napiš, které místo bude věneček zdobit.
…………………………………………………………………………………………...
5. Napiš hezký námět pro příští výtvarnou dílnu (můžeš jej nakreslit).
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………....

