Vzdělávací oblast: Výtvarná tvorba
Ročník: 4. – 5.
Kompetence ( výstupy )

Učivo – obsah

Mezipředm.
vazby

Poznámka

Termín

-vytváří jednoduchými postupy
různé předměty z tradičních i
netradičních materiálů
-mačká, trhá, lepí, stříhá, skládá
papír, vystřihuje

Vv
Hrajeme si
-práce s drobným materiálem
(papír,karton…)
-výzdoba dětského pokoje
-podzimní dekorace
-dárky, hračky

-výroba drobných Září, říjen
dárků k různým
příležitostem

-navléká, aranžuje, dotváří a
opracovává papír a přírodní
materiály
-pracuje podle slovního návodu
nebo předlohy
-lepí textilie, papír a vytváří
zimní dekorace a výrobky

Vv, Př
Tradice
-práce podle slovního návodu
a předlohy
-práce s drobným materiálem
(papír, přírodniny, textil….)
-výzdoba na vánoce
-vánoční dárky

-výroba
adventních
dekorací,
vánočních dárků
-výzdoba školy
-vánoční výstava
-příprava na
vánoční tvoření

Listopad,
prosinec

-pozoruje projevy člověka, jeho
vzhled, gesta a pohyby
-zamýšlí se nad zkoumáním
nálad, povah, proměn
-představuje si různé civilizace
-uplatňuje vlastní zkušenosti
v plošném i prostorovém
uspořádání

Vv, Čj
Ve světě lidí
-rodina, kamarádi a spolužáci
-moje ruka, moje chutě
-moje přání, sny a výlety
-domácí zvířata
-pohádkové bytosti
-náš dům, město, škola
-dávné, budoucí i vymyšlené
civilizace

-členové rodiny,
tvář maminky,
-skřítkové a
strašidla,
oblíbená
pohádková
postava
-výlet autem
-ruka
-barvy mého
strachu,
-jak se kočkují
koťata, zvířecí
mláďátka

Leden,
únor
březen

-aranžuje, dotváří různé
materiály
-pracuje podle slovního návodu
nebo předlohy
-vytváří jarní a velikonoční
dekorace a výrobky
-zdobí interiéry k těmto
příležitodtem

Vv, Čj
Lidovén zvyky
-Velikonoce
-práce s drobným materiálem
(papír,karton, přírodniny,
textil, korálky…..)
-výzdoba na velikonoční
svátky
-vánoční dárky

-výzdoba
interiéru/školy,
-příprava na
velikonoční
tvoření
-velikonoční
výstava

duben

-zamýšlí se nad vztahem
člověka a přírody
-rozvíjí fantazii, představivost
-zobrazuje skutečnost různými
formami

Svět přírody
-rostliny a zvířata, brouci,
listy a plody, kořeny, kůra
-živly – déšť, vítr, bouřka
-kameny, lastury, písek,
jehličí, mechy, -hnízda
-Slunce, Země, hvězdy

Vv, Př

-barvy ovoce
Květen,
-pelíšky skrýše
-barvy krajiny
-kamarád pes
-rozlobené mraky
-kudy teče řeka,
-vrstva barevných
písků
-paleta barev

-pozoruje lidské výtvory
v umění i v běžném životě
-rozvíjí vlastní představivost,
důraz klade na barevné
zpracování

Lidské výtvory
-sochy a obrazy, domy a
mosty
-řemeslo a technika (lodě,
letadla, vynálezy..)
-stroje a nástroje, hodiny
-věže, bludiště

Vv, Čjs

Pomůcky:Využití různých výtvarných materiálů a pomůcek
Soutěže: Dle aktuální nabídky
Exkurze: Městské muzeum Úpice

-kam rostou
mrakodrapy
-cesta letadlem
-ozubená kolečka
strojků
-rám obrazu
-bludiště

Červen

