
 

                       ŠIKOVNÉ RUCE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 
 
Š 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedoucí kroužku: Marie Bulvová, Andrea Vašková  
 
Kroužek bude probíhat  každé úterý od 13.00 – 15.00 hodin a vedoucí kroužku se budou střídat 
dle činností  
 
Věková skupina:   

 kroužek „Šikovné ruce“ je určen pro děti navštěvující školní družinu od 1.– 3. třídy, 
v případě zájmu a volného místa je možné i pro děti starší (1. stupeň) 

 kroužek je ideální volbou pro děti, které chtějí rozvíjet svou kreativitu a rády tvoří, 
kreslí, malují, vyrábí, vaří, pečou… 

 výchovně vzdělávací činnost a veškerá tvořivost bude přizpůsobena věku, manuálním 
zručnostem a zkušenostem jednotlivých dětí  

Nabídka činností: 
v průběhu  kroužku Šikovných rukou se děti seznámí:  

- s různými pracovními činnostmi (šití, háčkování, pletení, vaření - pečení, vyrábění 
ze dřeva, aranžování,..) a výtvarnými činnostmi (malovaní na dřevo, malování 
akrylovými barvami na malířské plátno, výzdoba školních pomůcek…) 

- v průběhu roku budou používat přírodní materiály hodící se k probíhajícímu 
ročnímu období  

- děti při práci  budou používat nejen své ruce, ale i různé pomůcky jako například 
vykrajovátka, váleček, nožík, rádýlko, děrovačky, kleště, štípačky, háček, jehlice… 

 
Příklady výrobků 

 pečení perníčků, vánoční cukroví, medovník… 
 vaření různých oblíbených dětských pokrmů 
 srdíčko pro maminku 
 vánoční svícen 
 výzdoba drumbenů  
 ozdoby z papíru 
 obraz na malířské plátno (dle fantazie) 
 náramek přátelství 
 výrobek z korálků (náhrdelník, náramek…) 



 malování na výřezy z kmenů stromu 
 
Cíl: 
 rozvoj jemné motoriky a motoriky prstů 
 trojrozměrného výtvarného cítění 
 koordinace ruka x oko 
 rozvíjení kreativity (tvořivosti), fantazie, představivosti, zručnosti, koncentrace 
 posilování soustředění, přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájem, radost 

z objevování, atd.) 
 rozvoj estetického vnímání, cítění a prožívání (uvolnění emočního napětí) 
 posilování přirozených poznávacích citů 
 vytvářet pozitivní vztah k přírodě 
 objevování samostatného tvůrčího procesu  
 posilování trpělivosti 
 posilování důvěry dětí v sebe sama a ve své schopnosti 

Očekávané výstupy: 
 ovládat koordinaci ruky a oka 
 postupovat a učit se podle pokynů učitelky, schopnost naslouchat  
 prožívat radost ze zvládnutého 
 těšit se z příjemných a nových zážitků 
 uplatnit své vlastní nápady, využívá svou fantazii a představivost v tvořivé 

činnosti, různorodá činnost, možnost vyzkoušet si, co mne baví, co se mi líbí 
 přemýšlet a vést jednoduché úvahy o své práci, dokáže se vyjádřit 
 pracovat sám, ale také v kolektivu(vzájemná spolupráce, respektování druhého) 

Zhotovené výrobky si děti budou odnášet domů, některé mohou být použity jako 
dárek rodičům (Vánoce, Den matek,...) nebo mohou být použity k výzdobě školy… 

 

 

 

   


