
O kráse, tvořivosti 
a motýlech
Autor: Mgr. Daniela Váňová

„Nevidí-li kdo té krásy v světě, ten málo vidí.”  
J. A. Komenský
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Hlavní myšlenka
Příroda je první/hlavní učebnicí, ze které se můžeme učit o tom, co je krása. Pokud jsme vnímavý-
mi pozorovateli, obohacuje náš vnitřní život a inspiruje ve vlastní touze tvořit něco krásného, co 
přináší nám i ostatním radost. 

Anotace
Lekce prostřednictvím otázek vede žáky k rozvoji pozorovacích schopností. Učí je nejen vidět, ale 
i pojmenovávat a uvědomovat si jedinečnost toho, na co se díváme. V druhé části lekce si tak při 
výtvarném tvoření motýlů žáci vyzkouší, že můžeme přírodu napodobit - vyrobit něco krásného 
a zároveň velmi užitečného. 

Při zařazení náročnější výtvarné techniky je dobré počítat na tvorbu se samostatnou vyučovací 
hodinou.

Cíle lekce

Co bude žák na konci lekce vědět:
• Že příroda nám kromě svého užitku přináší také krásu, radost a inspiraci.

Co žák v lekci prožije / co si uvědomí:
• Že schopnost pozorovat se dá učit a rozvíjet.

• Že vlastní tvorbou může pozitivně ovlivnit své okolí a být tak užitečný.

K jakému jednání lekce zve/vede:
• Stát se dobrým pozorovatelem přírody.

• Vnímat, jak já sám můžu vlastní tvorbou přinést ostatním radost.
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• PL Pohledy  
(vytištěné na tužším papíře a nastří-
hané pro každé dítě v případě, že si 
vyberete možnost tvorby pohledů)

• peříčko

• knížka

• květinová či ovocná vůně  
(možné též květina či rozkrojené ovoce)

• ovocný sirup

Pomůcky 
• dataprojektor a ozvučení

• prezentace

• PL Obrázky přírody  
(barevný jednostranný tisk na A4, k dispozici 6 listů 
po 4 obrázcích, celkem 24 obrázků - vytisknout 
počet odpovídající žákům ve třídě, rozstříhat)

• PL Motýli  
(sada šablon motýlů, možné tisknout takto  
nebo 2 na stránku)

Vysvětlení piktogramů

Doplňující 
informace

Hlavní myšlenka

Další zdroje

Anotace

Cíl

Pomůcky

Práce ve trojicích

Práce v kruhu

Uspořádání třídy 
do písmene U

Skupinová práce

Práce ve dvojici

Společná práce

Samostatná práce

Volný pohyb 
po třídě

Práce třídy 
kolem stolů

Prezentace

Čas/Minutáž

Pracovní list

Video
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O kráse, tvořivosti a motýlech1.–2. ročník

Postup a metody

Seznámení, úvodní motivace (5 min)
Herní aktivita

Začněte krátkou hrou.

Všichni si stoupněte do kruhu čelem k sobě. Budu říkat věty, pokud na ně můžete odpovědět 
ANO, udělejte krok dopředu. Pokud NE, zůstaňte stát. Uvidíte, kolik toho máte společného se 
spolužáky, a možná i se mnou.

Metodická poznámka 
Užijte jednoduché věty, např. typu: Dnes ráno jsem měl k snídani něco sladkého. Dnes jsem 
se těšil do školy. Rád si prohlížím obrázky. Dnes odpoledne mám nějaký kroužek. Rád maluji. 
Mám na sobě dneska něco modrého. Baví mě pozorovat přírodu. 

Pokud už děti stojí hodně u sebe, pobídněte je, ať se všichni vrátí na původní místo, 
a pokračujte ve hře.

2.1 Užitečnost přírody (10 min)
Skupinová práce

Doprostřed kruhu rozložte roz-
stříhané obrázky z PL Obrázky 
přírody a nechte každého žáka, 
aby si jeden vybral. 

Zadejte žákům úkol:

Najděte ve třídě spolužáky, kteří 
mají další díl vašeho obrázku. 
Sedněte si spolu na zem a obrá-
zek složte. Potom si ho prohléd-
něte a pojmenujte, co je na něm 
- poradí vám malý obrázek, který 
je uprostřed. 

Metodická poznámka 
Pro aktivitu není mnoho času, je vhodné zůstat s žáky i na skupinovou práci na koberci 
a nepřesouvat se.

Pokud to bude potřeba a žáci si nebudou vě-
dět rady, ukažte v prezentaci fotografie, jejichž 
tématem je slunce, a komentujte: 

Na mém obrázku jsou fotografie, které mají 
společné téma slunce. Ukazuje to i malý 
obrázek uprostřed.

Žáci se seskupí tak, aby mohli složit obrázek 
dohromady, a vytvoří tak skupinu. Každá sku-
pina představí svůj obrázek.

Seznámení, 
úvodní motivace

Užitečnost
 a krása přírody 

5 min

20 min

1

2
O kráse, tvořivosti a motýlech1. – 2. ročníkPracovní list – Obrázky přírody
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O kráse, tvořivosti a motýlech1.–2. ročník

Nyní zkuste ve skupině společně přijít na to, čím jsou rostliny (živočichové atd.) na vašem ob-
rázku užitečné? Proč jsou důležité? Za chvíli to řeknete ostatním. Například slunce je důležité, 
protože dává světlo a teplo. Bez slunce by na Zemi nemohl být žádný život.

Žáci chvíli pracují ve skupině, poté představí ostatním, na co přišli. Mluví v pořadí, jak jdou po 
sobě obrázky v prezentaci, kterou učitel k jejich povídání postupně pouští.

Metodická poznámka 
Žáci například u květin vymysleli: květiny jsou užitečné tím, že dávají potravu hmyzu a dalším 
živočichům. Některé květiny jsou léčivé, používáme je při výrobě čajů nebo léků. Díky tomu, že 
včely květiny opylují, mohou vyrábět med.

Dále shrňte aktivitu slovy:

Všechny tyhle obrázky spolu souvisí. Kdybychom je dali všechny dohromady, co uvidíme? Jak by 
bylo možné popsat jedním slovem, co je na všech obrázcích? 

Žáci odpoví: Přírodu.

Uzavřete slovy:

Příroda je rozmanitá, patří do ní živočichové, rostliny, kameny i počasí. Je pro nás velmi 
užitečná.

2.2 Krása přírody (10 min)
Brainstorming, práce s obrázem

Ptejte se žáků:

Chodíte rádi do přírody? Co se vám tam líbí?

Následují rychlé odpovědi dětí.

Ukažte dětem obrázek J. A. Komenského a na-
važte slovy:

Jeden velmi známý a slavný Čech – Jan Amos 
Komenský – chodil také moc rád do příro-
dy. Je to už hodně dávno - před 400 lety. 
Často za svého života cestoval, a tak pozná-
val různé krajiny. Obdivoval je a pozorně 
sledoval, jak to v přírodě chodí. Všímal si 
toho, že v přírodě můžeme najít moc užitečné 
a krásné věci a můžeme se z ní učit.

Říkal: „Nevidí-li kdo té krásy v světě, ten málo vidí.” Když přírodu dobře pozorujeme, určitě v ní 
najdeme spoustu krásného. 

Komenskému se dodnes říká Učitel národů. Co se sám naučil, chtěl učit i děti. I my se můžeme 
učit se na přírodu pozorně dívat a objevovat v ní krásu.

Zkusíme se teď sami stát dobrými pozorovateli a podíváme se spolu znovu na obrázky, které 
jsme si už prohlíželi. Tentokrát si budeme všímat toho, co je na nich krásné nebo zajímavé, jak 
vypadají.

Například u obrázků se sluncem si můžeme všimnout, jak krásně slunce zbarvuje oblohu, když 
vychází nebo zapadá, můžeme pozorovat paprsky, jak prosvítají mezi korunami stromů, může-
me obdivovat, jak se za sluncem otáčejí slunečnice, které vypadají jako malá sluníčka. 

9.
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Znovu pouštějte obrázky z prezentace, tentokrát pracuje celá třída rovnou dohromady. Stáváme 
se dobrými pozorovateli. Dejte dětem čas, aby mohly vyjádřit, co se jim líbí, co můžeme obdivo-
vat. Pokud si neví rady, napovězte jim například: 

Všímejte si povrchu stromů. Jakou mají korunu? Jaký tvar mohou mít kameny? Co mají zvířátka 
na sobě? Myslíte si, že mají všichni brouci stejná tykadla? A co nohy?

Metodická poznámka 
Podívejte se na barvy, tvary, povrchy. Žáci mohou odpovídat například: Květiny mají nádherné 
barvy, některé jsou jemně zbarvené, jiné velmi výrazně. Jejich květy mají také různé tvary 
a velikosti, totéž platí i o listech. Některé květiny mají hladký stonek, některé trny nebo jemné 
chloupky. Na květinách je krásné i to, jak voní.”

Aktivitu uzavřete slovy:

Příroda je užitečná, různorodá a také velmi krásná. 

3.1 Kdopak to je? (10 min)
Demonstrace, rozhovor

Teď se zaměříme na jednu malou součást přírody. Už jsme si natrénovali pozorování, teď si 
procvičíme další smysly.

Postavte se do kruhu, zavřete oči a ruce si dejte za záda. Budeme si povídat o jednom malém 
zvířátku (živočichovi). Kdo ho pozná, nevykřikne, ale pouze se přihlásí. Povíme si to až po otevře-
ní očí.

Takhle se vás dotkne. 

Přejeďte dětem po rukou peříčkem nebo jemně prstem.

Takhle je slyšet, když je jich hodně najednou. 

Zašustěte stránkami knížky, abyste napodobili mávání motýlích křídel.

Tohle cítí, když hledá potravu. 

Dejte žákům přičichnout k nějaké květinové vůni, květině nebo ovoci. 

Takhle mu chutná jídlo. 

Nechte žáky vypláznout jazyk a kápněte jim do pusy sirup.

Varianta 
Aktivitu můžete při nedostatku času zkrátit a využít například jen pohlazení peříčkem a šustění 
stránek.

Varianta 
Postupně odkrývejte indicie, díky kterým mohou děti motýla odhalit: malý živočich – šest 
nohou – létá – opyluje květiny – housenka.

Posaďte se v kruhu a krátce si se žáky povídejte o motýlech:

• Co o nich ještě víme?

• Čím jsou užiteční?

• A mohou být také něčím škodliví? 

20 min

Tajemná 
příroda

3
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Metodická poznámka 
Možné odpovědi: mají barevný prášek na křídlech, opylují květiny, slouží za potravu ptákům 
– i jejich housenky, housenky mohou být škodlivé. Mají šestn nohou a dva páry křídel. Existují 
i noční motýli, říkáme jim můry. 

3.2 Umění pozorovat (10 min)
Práce s obrazem

Pojďme se podívat na místo, kde motýli bývají nejraději - na louku. Pozorně se dívejte.

Postupně pouštějte z prezentace obrázky motýlů, u každého se zastavíme a popíšeme si s dětmi, 
co vidíme. Necháme dost času, aby lépe vynikly kontrasty.

Nejprve ukažte obrázek stejných černobílých 
motýlů a ptejte se:

• Jsou krásní?

• Jaké by to bylo, kdyby létali jen takoví?

• Jak by se vám taková louka líbila?

• Je veselá, nebo smutná? Zajímavá, nebo 
nudná? 

Nyní ukažte stejný obrázek ale v barevném 
provedení.

• Je to hezčí, nebo ne?

• Jaký vidíte rozdíl?

• Jak by vám líbila taková louka?

Nyní následuje barevný obrázek s různými 
druhy motýlů. 

• A jaký je tenhle obrázek?

• Čím se od sebe jednotliví motýli liší? (Tvar 
křídel, barvy, kresba na křídlech, velikost, 
tvar tykadel.)

• Která louka je pro vás nejhezčí, 
nejzajímavější? 

• Z jakého obrázku máte největší radost? 

Shrňte slovy:

Motýli jsou nejen užiteční a vykonávají v přírodě svůj úkol, ale jsou také krásní a tím nám přiná-
šejí radost – na tabuli můžeme dokreslit úsměv, dopsat slovo „Radost.”

10.

11.

12.
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4.1 Naše nápady (5 min)
Brainstorming

Po přestávce navažte slovy:

Motýly jsme skončili první hodinu a také jimi začneme tu druhou. Zkusíme stejně jako příroda 
vytvořit něco krásného a užitečného - svého vlastního motýla. Je jasné, že naši motýli budou 
trochu jiní, než jací jsou skutečně v přírodě. Někteří se budou možná lišit hodně. Je to také tím, 
že i my se od sebe lišíme, máme různé nápady a také se nám různé věci líbí.

Jenže jak to udělat, aby i ti naši papíroví motýli byli užiteční? Určitě nebudou opylovat rostliny, 
ani neposlouží jako potrava různým živočichům, ale svůj užitek mohou přinést jinak. Zkusíte 
vymyslet jaký?

Po společné diskuzi vyberte s dětmi jeden z návrhů, nebo jim nabídněte tyto možnosti: 

Možnost 1: Pomocí motýlů vyzdobit nějaké místo ve škole.

Možnost 2: Vyrobit s dětmi motýlková přáníčka nebo pohledy a ty pak odeslat lidem, kteří potře-
bují potěšit.

4.2 Motýli pro radost (10 min)
Instruktáž

Možnost 1: Projděte s dětmi část školy, kterou si dopředu vybe-
rete, a společně rozhodněte, které místo by potřebovalo vyzdobit. 
Můžete také zůstat ve třídě a najít v ní koutek, který by chtěl roz-
veselit. Vysvětlete a ukažte, jaké způsoby tvorby mohou děti při 
výrobě motýlů využít. Záleží na vašich časových a dalších možnos-
tech. Můžete využít šablony v PL Motýli. 

Možnost 2: Vysvětlete si, jak se píše pohled či přání, co je potře-
ba znát, abychom napsali správně adresu. Vhodné je mít nějaký 
pohled nebo přání jako ukázku. Rozdejte dětem PL Pohledy.

Užiteční 
motýli

15 min

4

O kráse, tvořivosti a motýlech1. – 2. ročníkPracovní list – Motýli

Zdroj: http://potitoo.com/pp/diy_crafts/free-printable-butterfly-template-best-2/781444972828667760/

O kráse, tvořivosti a motýlech1. – 2. ročníkPracovní list – Pohledy

Zdroj: Obálka - Daniel Jurčo B.F.A., projekt Úcta k životu, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255 (CC 4.0 BY-SA)
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Tvorba motýlů
Produkční metoda

Možnost 1:
Pro tvorbu motýlů vyberte jakou-
koliv vhodnou výtvarnou, časově 
nenáročnou techniku. Například 
lze polovinu motýla ozdobit 
prstovými barvami a přeložením 
jedné půlky na druhou vytvořit 
obtisk. Tím bude mít motýl obě 
křídla stejná. Další časově úspor-
ná metoda je zdobit lepením 
průsvitných papírů, předem 
nachystaných papírových vzorů 
a tvarů. 

Možnost 2:
V této části stihnou žáci nakreslit motýly na pohledy. Pomozte dále žákům navrhnout i text na dru-
hou stranu pohledu tak, aby se dal skutečně poslat. Adresu si žáci mohou vyplnit až doma s rodiči. 

Reflexe a závěr (10 min)

Možnost 1:
Žáci udělají ve třídě louku z vytvořených motýlů. Prohlížejí si je a hodnotí, který se jim líbí a proč. 
Společně hovořte o tom, jestli se vám podařilo vytvořit něco krásného a zároveň užitečného.

• Podobají se naši motýli těm v přírodě?

• Myslíte, že naše práce měla užitek a potěší ještě někoho jiného?

Pokud zbyde čas, můžeme rovnou ozdobit vybrané místo ve škole. Vhodná by byla fotografie 
místa před a po vyzdobení. 

Možnost 2:
Prohlédneme si třídní sbírku pohlednic s motýly. Společně hovořte o tom, jestli se vám podařilo 
vytvořit něco krásného a zároveň užitečného.

Povídejte si, pro koho žáci svá přání vyrobili a proč je chtějí potěšit. 

Lekci je možné uzavřít slovy:

Když se nyní podíváme na naše motýly, zjistíme, stejně jako v přírodě, že žádný z nich není 
stejný. Příroda už od pradávna inspiruje mnohé umělce k tvoření. Její krása je pro nás zdrojem 
radosti. Když pozorujeme přírodu, inspiruje nás to k tomu, abychom i my sami tvořili krásné 
věci. Proto stojí za to si přírody dobře všímat.

Metodická poznámka 
Vyrábění, reflexe a případná instalace může být časově náročnější. Je dobré s tím počítat 
a vynahradit si na práci ještě alespoň jednu vyučovací hodinu. Další možností je udělat úvodní 
hodinu o přírodě a motýlech zvlášť a navázat pak dvěma hodinami výtvarné výchovy. 

Při práci na pohledech může naopak na výtvarnou část navázat samostatná hodina psaní, 
ve které se v klidu můžete věnovat přípravě a napsání textu pohledu.

Pracovní tempo se u dětí může výrazně lišit. Je dobré mít připraveny šablony navíc pro ty, 
kteří budou mít hotovo.

Reflexe 
a závěr

10 min

6

Tvorba 
motýlů

20 min

5
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Další zdroje

Zdroje prezentace
• Slide 01 - Západ slunce - BenL - Pixabay.com
• Slide 01 - Pole - FelixMittermeier - Pixabay.com
• Slide 01 - Slunečnice - Bru-nO - Pixabay.com
• Slide 01 - Východ slunce - Marcelkessler - Pixabay.com
• Slide 02 - Berušky - RonBerg - Pixabay.com
• Slide 02 - Brouci - AlLes - Pixabay.com
• Slide 02 - Brouci 2 - AlLes - Pixabay.com
• Slide 02 - Dřevo - Goumbik - Pixabay.com
• Slide 02 - Brouk na ořechu - David Mark - Pixabay.com
• Slide 03 - Vlny - 4311868 - Pixabay.com
• Slide 03 - Duha - David Mark - Pixabay.com
• Slide 03 - Pláž - S Scholz - Pixabay.com
• Slide 03 - Vodopád - David Mark - Pixabay.com
• Slide 04 - Vodní lilie - S. Hermann & F. Richter - Pixabay.com
• Slide 04 - Slunečnice - Capri23auto - Pixabay.com
• Slide 04 - Mák - Capri23auto - Pixabay.com
• Slide 04 - Hory - Bessi - Pixabay.com
• Slide 05 - Slon - Comfreak - Pixabay.com
• Slide 05 - Páv - Alexas_Fotos - Pixabay.com
• Slide 05 - Polární liška - 12019 - Pixabay.com
• Slide 05 - Papoušek - Magee - Pixabay.com
• Slide 06 - Oblázky - Sarajuggernaut - Pixabay.com
• Slide 06 - Skalnatý most - 272447 - Pixabay.com
• Slide 06 - Stonehenge - Pexels - Pixabay.com
• Slide 06 - Klenot - Alusruvi - Pixabay.com
• Slide 07 - Třešeň - Shell_ghostcage - Pixabay.com
• Slide 07 - Plantáž - Chikilino - Pixabay.com
• Slide 07 - Les v noci - Florian Kurz - Pixabay.com
• Slide 07 - Kopce - Sathis Kumar Periyasamy - Pixabay.com
• Slide 08 - Komenský - Ester Kuchynková, projekt Komensky2020.cz (CC 4.0 BY-SA)
• Slide 09 - Textura papíru - Ulotkidruk - Pixabay.com
• Slide 09 - Motýli - Gellinger - Pixabay.com

Prezentace
https://prezi.com/view/ZeGxZeBQ6zbV2OQjheBG/

Pracovní listy
https://eu.uctakzivotu.cz/wp-content/uploads/2021/04/Umeni-12-pracovni-listy.pdf

Pracovní sešit pro žáka
https://eu.uctakzivotu.cz/wp-content/uploads/2021/05/Umeni-12-pracovni-sesit-pro-zaka.pdf

https://prezi.com/view/ZeGxZeBQ6zbV2OQjheBG/
https://eu.uctakzivotu.cz/wp-content/uploads/2021/04/Umeni-12-pracovni-listy.pdf
https://eu.uctakzivotu.cz/wp-content/uploads/2021/05/Umeni-12-pracovni-sesit-pro-zaka.pdf
https://eu.uctakzivotu.cz/wp-content/uploads/2021/05/Media-12-pracovni-sesit-pro-zaky.pdf
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