
Volný materiál nalezený kdekoliv v přírodě v dětech probouzí přirozenou kreativitu a

zábavu s vnitřní motivací.  V jednotlivých lekcích ještě o něm bude řeč mnohokrát. Zde je

souhrn, co vše si mohou děti najít a nasbírat. S čím si mohou hrát, co mohou zkoumat a

objevovat.

Níže pak najdete tipy na aktivity z volného materiálu. V dalších lekcích pak budeme

podrobněji zkoumat ty, které budou mít souvislost se smyslem, o kterém bude zrovna řeč.

 

voda, hlína, bláto, písek, mušle, mech, sníh, led, rampouchy, kameny, oblázky, větve a

větvičky, klacíky, listy, květy, suché bobky, kůra, ledové předměty, špalky, klády, plody, 

 pecky, peří, chlupy, bodláky, stonky, skořápky plodů, suchá tráva

 

A co vytvořit z volnéhéo mateiálu?

 

Land art

Land art je tvoření z přírodních materiálů na místech v přírodě. Na fotu vidíte jednoduché

ztvárnění, můžete se ale směle pustit do složitějších obrazců nebo mandal.
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Barevná spektra

Příroda je rozmanitá a hýří všemi barvami. Využijte rostlin a jejich části, listů, květů,

stonků k dalšímu tvoření a aktivitám. Jedlé květy úžasně doplní váš pokrm, bylinky ho

zase provoní. Z listů si vyrobíte třeba girlandy. Barevné části rostlin mohou slouži i jako

barvivo.
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Barvy země
Každý kousek půdy země má jinou barvu. Zkuste s dětmi projít svou zahradu a zjistěte,

jakou barvu má hlína v různých částech zahrady nebo vašeho okolí. Jestliže najdete různé

odstíny, můžete využít pigmentu půdy a vyrobit si barvu na malování. Krásné přírodní

barvy můžeme získat i z rostlinek, ale to asi víte.



Malování na kameny

Kamínky z přírody využijte k namalování obázků. Mnoho z vás již určitě zná putovní

kamínky. Namalovaný putovní kamínek má ze spodní strany napsáno psč a název skupiny

na FB – skupin je více. Poté můžete ve skupině sledovat, kam váš kamínek doputuje.
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Malování do sněhu

Bílý sníh je jako papír. Použijte třeba vodové barvy a malujte. Oproti papíru máte

nekonečnou plochu.  Využijte toho. Malovat můžete třeba na sněhuláka, nebo si nabarvit

iglú.
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 Dinosauřiště
Propojili jsme tématicky aktivity dinosarů s venkovním prostředním. Vše, co bylo na dosah

od písku až po ulity šneků, skončilo v dinosauřišti. Kluci byli nadšení. Nechybělo ani

dinosauří vejce. (je z polystyrenu)

Stromový duch

Krásné obrazce a obrázky můžeme vytvářet i na kůře stromu. Například pomocí sněhu.

Vytvořte si s dětmi třeba stromového ducha, nebo jinou příšerku. Hezky vypadá i

stromová kočka.


