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Pozorovací kreslení a pomíjivé umění  Skicáře  
 Použijte rostliny pro detailní pozorovací umění a pomíjivému 

umění  

 

Vyrobte a použijte skicář  

  Pampelišky se vyskytují v hojném počtu a žáci si je 
mohou sami nasbírat:  
• Smíchejte různé barevné odstíny, abyste dosáhli 

co nejvěrnějších barev. Má pampeliška pouze 
jeden odstín žluté?   

• Imitujte texturu – experimentujte, jak můžete 
znázornit načechraný vzhled semenáčkové hlavy.  

• Načrtněte nebo namalujte různá stádia růstu: 
list, poupě, květ, semenáček, jednotlivá semena (použijte lupu). 

• Prozkoumejte pohled zepředu a zezadu, všimněte si listenů (nové slovo). Nakreslete 
botanicky správný označený diagram rostliny.  

Použijte květy pro společné umělecké dílo, které může souviset s matematickými tvary 
nebo jiným učebním materiálem.  

 Cíl: vytvořit zdrojovou knihu nápadů 
Každý žák má skicář na rychlá 
pozorování a prozkoumávání nápadů. 
Mohou zahrnovat pozorování 
konkrétního stromu nebo keře a 
zaznamenávání sezónních změn. 
Pokaždé, když žák provede záznam 
do skicáře, měl by stranu označit 
datem, jako záznam pozorování a 
myšlenek v průběhu školního roku. Tato pozorování mohou mít formu skic s poznámkami. 
Postupně se z něj stane deník a zdrojová kniha pro slovíčka a další úkoly.  
Žáci by měli vědět, že se nejedná o známkovanou nebo hodnocenou aktivitu, deník 
používají jak zdroj pro další úkoly.  

    

Hapa Zome tisky   10minutový úkol se skicářem  
 Vyrobte a použijte skicáře  Použijte skicář k ‘přemýšlení na papíře’ 
  Rostliny s vysokým obsahem vody a výraznými 

barvami fungují nejlépe, dobře se vsáknou do 
použitého média. Stonky a okvětní lístky fungují 
stejně dobře.  
• Každý žák potřebuje několik malých listů 

nebo okvětních lístků a kousek bavlny 
zhruba 20 x 10 cm – dobře se hodí stará 
prostěradla. 

• Umístěte rostlinné části na jednu polovinu 
kusu látky a přeložte přes ně druhou polovinu látky.  

• Látku poklepávejte paličkou nebo kouskem dřeva a rozmělněte rostliny.  
Jemně zvedněte látku k prozkoumání výsledné barvy. Když nakonec látku odkryjete, na 
obou polovinách zůstane symetrický otisk rostlinných částí.  

 Cíl: Tento nápad můžete použít v jakékoliv volné chvíli, kdy dítě dokončilo práci na 
daném úkolu a také jako součást dlouhodobějšího projektu.  
 
• Nakreslete část listu nebo přírodního předmětu, například šišky, větvičky nebo 

kmene, s využitím lupy 
• Vytvořte značky, které budou reprezentovat slova (jako rychlý, kapat, vztek, zvědavost 

atd.)   
• Vyrobte symboly reprezentující nálady 
• Jednou čarou nakreslete strom, aniž byste zvedli tužku z papíru  
• Představte si, že jste uvnitř stromu. Nakreslete, co vidíte.  
• Nakreslete strom svojí nedominantní rukou.  
• Nakreslete imaginativní květ se zavřenýma očima. 

 


