
                                      

 

2. ročník: Zoznámenie sa s detským grafickým editorom. Klikanie myšou. 

Metodický list k úlohe 4 
 

Názov 

a charakteristika 

metodického 

materiálu 

PROSTREDIE GE TUX PAINT: Presne umiestniť kurzor na 

požadovaný objekt, vyznačiť ho, premiestniť na papier. 

Získanie zručností pri práci s počítačovou myšou. Spoznávanie 

nástrojov GE. 

Zaradenie 

pracovného listu 

Využitie: 

Pri spoznávaní grafického editora TUX PAINT 

Pri oboznamovaní sa s možnosťami programu 

Pri rozvíjaní jemnej motoriky ruky 

Ročník 2. ročník 

Tematický celok 

Výchovné 

a vzdelávacie ciele 

Práca s detským grafickým editorom  

Vedieť presúvať pečiatky z galérie pečiatok na papier. Vyberať 

veľkosť pečiatky pri zachovaní proporcionality objektov. Vytvoriť 

rozprávku. Vedieť povedať dej rozprávky. Používať jednoduché 

nástroje GE. 

Kompetencie, 

ktoré rozvíjame 

Pamäťové zručnosti – vedieť ako získať daný obrázok 

IKT zručnosti – oboznamovanie sa s možnosťami GE 

Prierezové témy MEV – vplyv médií na rozvoj kreslenia: porovnávanie rozprávok 

v knihách – ilustrácie autorov, rozhlasu – bez ilustrácií, v televízii, CD, 

DVD – animované rozprávky  

Pomôcky Počítač, dataprojektor, ukážky rozprávok, knihy, CD, počítače pre 

žiakov, video rozprávok Janko Hraško, Maťo a Klinček 

(http://www.videorozpravky.sk/janko-hrasko/janko-hrasko-narodenie/  

http://www.youtube.com/watch?v=mGi3CfjNBQk) 

Metódy a formy 

práce 

Demonštračná metóda – pozorovanie, problémová metóda, diskusia, 

individuálne činnosti. 

Činnosti Motivačná časť: S použitím prezentácie: Vplyv médií na možnosti 

stretávania sa s rozprávkou (TV, kniha, video... ). Rozhovor: akou 

formou vníma dieťa  najčastejšie rozprávky. Dôležitosť ilustrácie ako 

doplnku k textu. Známa ľudová rozprávka – spoločné prerozprávanie 

obsahu, krátke video. Aplikácia vlastných námetov na ilustráciu 

k danej časti rozprávky. Demonštrácia dvoch pripravených ilustrácií 

rozprávok. 

Hlavná časť: Vymyslieť vlastnú jednoduchú rozprávku, popísať 

v krátkosti ako by mohla vyzerať ilustrácia. Demonštrácia možností 

GE Tux Paint. Prezeranie galérie pečiatok, spôsob presúvania na 

papier, určovanie veľkosti. Tvorba rozprávky s využitím ponuky 

pečiatok GE. Využiť možnosti vymazania posledného vloženého 

http://www.videorozpravky.sk/janko-hrasko/janko-hrasko-narodenie/
http://www.youtube.com/watch?v=mGi3CfjNBQk


obrázka, pri prerábaní ilustrácie možnosť využiť gumu. Samostatná 

práca: vytvoriť vlastnú rozprávku. Vedieť prezentovať stručný dej, 

ktorý znázorňuje ilustrácia. Oboznámiť deti s možnosťou otočenia,   

zrkadlového presúvania pečiatok.  

Opakovanie: Opakovať spôsob presúvania pečiatok na papier. Poznať 

možnosti GE v časti PEČIATKY.   

Hodnotenie, záver: Hodnotiť svoju prácu s ohľadom na použitie GE, 

učiteľ pri hodnotení berie do úvahy manipulatívnu činnosť nie len 

ilustračný výsledok. Upozorňuje na viacero možností práce, vedie 

s dieťaťom rozhovor o jeho výslednom produkte. Pozitívna motivácia, 

povzbudenie. 

 


