Téma: Příroda kolem nás – kamínky a kamení,
na hraní i tvoření
Milé děti a rodiče, až půjdete na procházku, nezapomeňte si nasbírat několik
kamínků. A proč?
Kamínky a kameny patří mezi oblíbený materiál pro hru. Děti s nimi mohou
různě manipulovat, házet, kutálet, stavět. Mají různé barvy, tvary, velikosti,
jsou příjemné na dotek, ťukáním o sebe vydávají zvuky, …
Náměty na činnosti s kamínky venku:
-

Hledání pěkného kamínku, který je nejhezčí? Který si odnesu?
Házení kamínku na cíl, do dálky, do vody
Kutálení kamínku do co největší dálky, do důlku
Skákání na kameny, obíhání kamínků -slalom
U vody pozorujeme proudící vodu kolem velkých kamenů
Hod kamene do vody, pozorování kol na hladině
Pokud máme kamenů více, můžeme z nich skládat různé ornamenty nebo
plošné obrázky.
- Z větších kamenů můžeme postavit hradby, zeď
- Všímejte si, co je venku postaveno z kamenů

Náměty na činnosti s kamínky na doma:
- Masáž kameny, kreslení kamínkem na zádech (hádej, co jsem nakreslil),
masáž plosek nohy chůzí po kamenech
- Kreslení na kamínky (např. oči, nos, ústa) a sestavování obličeje, nakreslení
jakýchkoli obrázků na kameny a vyprávění děje podle obrázků
- Sestavování věže z oblázků, vytvoření obrázku z kamenů a klacíků, které
nalepíme na karton pomocí tavné pistole, zvířátka z kamenů, různé
mozaiky, kdy kamínky vtlačujeme do plastelíny nebo samotvrdnoucí hmoty.
- Malování kamínkem namočeným v barvě po papíře (zanechává stopu),
omotávání kamínku barevnými bavlnkami.

- Počítání kamínů v řadě nebo ve skupině, seskupování kamínků dle tvarů,
velikostí, barev.
- Sluchové hry: odkud slyšíš ťukání ? Kolikrát jsem zaťukal kamínkem nebo
kolik kamínků spadlo do misky s vodou?
- Povídání – jaký je kamínek, co máš v dlani, co cítíš, když ho ohmatáš? (chlad,
teplo, tvrdost..), kde jsem kamínek našel, proč se mi líbí.
- Můžeme si vyrobit kamínkové rumba koule z drobných kamínků a krabičky
- Kameny mají své názvy, možná máte doma atlas minerálů, na internetu
můžete dětem ukázat, jak vypadají drahokamy.

Náměty pro rozvoj grafomotoriky:
-Kamínky lze malovat do mouky nebo do krupice
- Kamínky položíme na list papíru a obkreslujeme kolem nich linie (např.
proudění vody, kola na vodě, skákání po kamenech – viz.pracovní list).
Náměty k vyprávění:
- Přečtěte si pohádku O třech prasátkách (viz.příloha). Místo cihel lze použít
kameny.
- Otázky k příběhu: Kam se schovala prasátka, aby se cítila bezpečně?
- Proč se vlk nedostal do domečku z cihel / kamenů?
- Z čeho se dá postavit dům?
- Co prasátka musí udělat, aby jim v zimě nebylo v domečku chladno?
- Vysvětlit přísloví – práce kvapná, málo platná.
- Děti mohou z kamenů vytvořit domeček pro prasátka
Můžete se naučit básničku o kamínku:
Kamínek
Hodit kamínek je velice snadné.
Oblázek vyletí, pak na zem spadne.
Třikrát poskočí, chvilku se koulí.
Nakonec leží s velikou boulí.

Přílohy: Pohádka O třech prasátkách, Grafomotorické listy, náměty na tvoření z kamínků – zdroj
Pinterest.com, publikace Rozvoj grafomotoriky v projektech od J. Doležalové.

Mozaika z kamínků

Zvířátka z kamínků

Sestavování obličeje z kamínlků

Tvoření z kamínků podle fantazie.

