
LOĎKY NA MOŘI 

 

Výtvarný úkol: podle instrukcí poskládat lodičku, umístit ji na moře a sdělit, kam 
pluje 

Výtvarná technika (postup): tvarování-skládání materiálu – origami 

Pomůcky: měkké barevné papíry formátu A4, lepidlo v tubě, fixy, arch modrého nebo 
bílého tvrdšího papíru, bílé voskovky/svíčky, anilinové barvy, širší kulaté štětce, 
nádoba s vodou 

Motivace a hra 

Vzbuzení představ – Určitě každý z nás má nějaké přání, kam by se chtěl jednou 
podívat. Někdo by chtěl jet k moři, do exotické země, jiný na ostrov, na kterém by 
objevil poklad. Zavřeme oči a představujeme si toto místo. Všude okolo něj je ale 
obrovské moře. Jak se na toto místo dostat, když je všude samá voda? 

Diskuse o vodních dopravních prostředcích (vor, jachta, člun, kajak, loď, parník, 
ponorka, vodní skútr). 

Seznámení s úkolem – Každý si vyrobí svoji kouzelnou lodičku, která ho po moři zaveze, 
kam si bude přát. 



 Realizace výtvarné činnosti 

Moře bylo vytvořeno z tvrdšího světle modrého archu, na který skupina dětí nakreslila 
bílou voskovkou vlnky a posléze celou plochu kolorovala anilinovými barvami. Děti si zvolí 
libovolnou barvu papíru pro jejich lodičku. Vhodné je vysvětlovat postup v menší skupině 
skupině 4-6 dětí. Učitelka s dětmi sedí u stolečku a dle instruktáže (slovní i názorné) 
děti skládají lodičku krok za krokem (viz obr. níže). Menší děti mohou mít připravenou 
vystřiženou plachetnici, kterou si vybarví dle fantazie. Dle věku a zručnosti dětí může 
učitelka v některých krocích dopomoct. Kdo chce, může si hotový prostředek ozdobit 
kresbou fixy. Spodní část loďky potřeme lepidlem a mírně roztaženou ji lepíme na moře. 
Loď může vyplout. 

 

Závěr 

Pantomima: Plujeme na výlet – ruce držíme podél těla a houpeme se v kolenou, jako 
když se loď houpe na vlnách. Rozhlížíme se napravo, nalevo a vyhlížíme pevninu. Kdo ji 
spatří, pokrčí ruce v lokti, jako když drží kormidlo; chůzí a nakláněním pluje k cíli.          
Rozhovor : Kam doplula tvoje loďka? - Povídání ,kam by se děti chtěly podívat. 

 

 

 

 


