
                                      

 
2. ročník: Kreslenie, pečiatkovanie a vyfarbovanie 
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Názov 
a charakteristika 
metodického 
materiálu 

PROSTREDIE GE RNA: Nástrojmi čiara a výplň nakresliť 
obrázky. Vedieť nakresliť rôznu hrúbku, farbu čiary.  
Samostatná tvorba obrázkov. Použiť nástroje GE 

Zaradenie  Využitie: 
Pri spoznávaní GE RNA 
Pri spoznávaní funkcií nástrojov na kreslenie 
Pri rozvoji tvorivej aktivity 

Ročník 2. ročník 
Tematický celok 
Výchovné 
a vzdelávacie ciele 

Práca s detským grafickým editorom. Program RNA – využiť pri 
kreslení rôznu hrúbku hrotu štetca. Nakresliť labyrint – cestu. 
Kresbu čiarou obohatiť o pečiatky. Vedieť efektívne využiť hrúbku 
čiary a typ pera. 

Kompetencie, ktoré 
rozvíjame 

Kompetencie uplatniť matematické myslenie – hľadanie 
a vytváranie cesty 
IKT kompetencie – práca s GE RNA  
Spôsobilosti riešiť problém – rozhodnúť sa o vhodnom tvare a farbe 
čiary 
Aplikačné kompetencie – aplikovať vedomosti z matematiky na 
kreslenie a prácu s IKT 

Prierezové témy  ENV – starostlivosť o pohodlie živých bytostí – ochrana života: 
zabezpečiť dom – úkryt pre zvieratá, chápať rozdiely v živote 
domácich zvierat v porovnaní s voľne žijúcimi zvieratami. 

Pomôcky Počítače, dataprojektor, prezentácia Activ Inspire, grafický editor 
REVELATION NATURAL ART 

Metódy a formy 
práce 

Motivačný rozhovor, praktické činnosti, individuálna práca 

Činnosti Motivačná časť: Motivačný rozhovor na tému ochrany zvierat 
a starostlivosť o ne. Život zvierat voľne v prírode a na 
hospodárskom dvore – porovnanie. Prezentácia: Kreslenie, 
pečiatkovanie a vyfarbovanie. Vysvetlenie postupu práce 
prostredníctvom prezentácie.  
Hlavná časť: Samostatná manipulácia s grafickým editorom. 
Overenie funkčnosti jednotlivých nástrojov prostredníctvom 
aktívnej práce s ním. Opakované prezeranie nakreslenej cesty z 
prezentácie, súčasne s preskúšaním na vlastných počítačoch. Tvorba 
obrázku na báze účelnosti a jednoduchosti použitia potrebných 
nástrojov. 
Pri samostatnej práci je treba využiť viacero druhov čiar a použiť 
rozličné hroty kreslenia. Pri skúmaní kvality a hrúbky sa treba 



rozhodnúť pre správny  typ čiary. 
Opakovanie: Správne vybrať nástroj na kreslenie čiary, popísať 
postup pri získaní pečiatok na plochu. 
Hodnotenie, záver: Vyhodnotiť prácu detí, poukázať na správnosť 
postupu a účelného použitia nástrojov, kladne zhodnotiť využitie 
farieb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


