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voje psychOrnotoniky. P i práci s hlínou se [Jvo!-

ňují nejen prsty, dlaň a zápěsť, ale vlastně celá
paže až po rarneno. Zároveň hlína zprost edko-
vává nejrťrznější hmatové zážitky, jako je teplo,
chlad, tvrdost, měkkost, mazlavost atd"

Hlína je kouzelná také v tům, že s váml ko-

milnikuje. Dotknete 5e jí a ona reaguje. V ně-

čem to m že blit hodně podobné skutečnému
vztahu s druhou osobou" Proto se taky p i práci

Velmi ráda pracuji s p edškoIními dětmi.
Jednak je to díky mym vlastním dětem, které
mě inspirují, a také z toho dťlvodu, že menší
děti nernajíještě žádné zábrany a vyjad ujíse
vritvarně velmi svobodně a osobitě. K hlíně
mám velmi osobnívztah a fascinuje mě jak její

tvorivf ta k tera per,rťickri potenciá l.

Děťi v tomto věku .isou velmi otev ené
práci s nejrťrznějšími materiály, tedy i hlíně.
odborná literatura hovayí zánoveň o ,,zlatém
věku kresby'i tedy o období největší sponta-
neity, kreativity a nadšeníz vytvarn ch zážitkťr.

To bychom měli mít na paměťi a dát dětem
dťrvěru a prostor se projevit v hlíně tak, jak to
děťi samy nejlépe dokáží. V takovém p ípadě
vznikajívelmi zdarilá dí|a, která děIají radost
jak děte fi, tak rodičťlm"

S prožitkem pracuji v rámci všech vytvarn ch

akťivit. Často děťi vedu k tomu, ahy materiá|
prozkoumávaly všemi smysly, pred fim než

se dostanou do fáze samotného tvo ení.

V okamžiku, kdy jsou děťi CIslo\leny, v tomto
p ípadě hlínou, stává se je"lich tvorba osabitější
a pravdivější.

Hlína oslovuje p edevším hmat, a to je pro

děťi p edškolního věku velmi dťrležité stran roz-

s hlínou mohou projevovat nejrťrznější ernoce,

které v takovych situacích vznikají"

V takov ch sitr.iacích je t eba citEivého prístupu.

MIusíme b, t p ipraveni, že taková situace m že

nastat a nebagatelizovat ji. Tc se nám poda í

v okamžiku, kdy vnímáme hlínu nejen jako

v tvarny prost edek, ale i terapeutick nástroj.

Prakticky to mťrže znamenat nechat dítěť
jeho vlastnítempo p i seznamování se s hlí-

nCIu. Mťržeme mu dát nějak nástroj, skrze

kter se m že hIíny dot kat. Zároveň dbáme na

to, aby hlína nebyla lepivá a blátivá. Pro tyto

děti je vhodná hlína pevná, ale tvárná"

ěťi p i kontaktu s hlín*ur většinou nemají

eábrany. Z nré zkušenosti je to nejoblíbenější
vlítvarny materiál.

Nabízí rižasné možnosťi, jak budovat pro-

storové objekty. Děťi dávajítvar své p edstavě.
Někdy to zvládnou samy,, někdy pot ebují
podporu dospělého. Zároveň hlína dokáže

uspokojit adu dětsklich pot eb, což pro nás

mťlže b\it inspirací p i pedagogickém pnoc u.

Tím, že se hlíny dot káme rukama, nrťržeme

zažívat nejr znější pocity, ať p íjemné či rrikoliv.

.Je to odlišná zkušenost než pracCIvat s jinym

materiálem {nap.papírem}. Hlíny máte plné

ruce. Mťržete ji hladit, mačkat, bcuchat s ní.

M žete si ji odněkud brát a někam jinam
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pedagcg autoritou, ktená r*dič m vysvětlí, co
v tvarná v e hova sleduj* a že v slednli vytvor
j* pouze dílčírn cílem"

Pno nT ě je p i pedag*gické pnáci d ležit
prožitek a radcst z pr*c u tvorby, učeníse
chyhcu a takó skupinová neflexe ce óho průce-
su tvo ení,

Vclk*u v ,h*dcu hlír:y je, že v prťlběhu pnocesul

se dá *bj*kť stále měnit a upravfivat, takže s*
,,chyby" eší"ledrrodušeji než nap . p i kr*shě
tuší. Samcz ejmě e filr}že stát, že dítě není
spokajeno finá!nípodobou svóh* vytv*ru" Je
tm určitě térna, kterému je vhcdnó sc věr"lovat
v námci závěrečnó ref, exe"

M že sc takó stát, že dítě prebírá kriťic-
k Bohled b!ízkych os*b. Zde je na místě
podpcra a vyzdvihnuťr "!*dincčncsťi tvcrby
t<aždéhc dítěte ve skupině. Takó nrťrženre
hl*dat nrožnosti ešenído budoucna: ,,Jak hys
to udělaljinak? Co bys pot ebova!, abys by!
s dílem spokoje ny?"

Osobně vzorové v tvory používám v jimeč-
ně. Daleko radši mám, když děťi pnovádím
postupně procesem tvarby a spalečně objekt
konstruuje me. v určité fázi už je neclrám tvorit
samostatně, takže finální po.lednání v robkuje
zce!a na nich.

Dávám dětem te chnickou podponu a učím
je dodržovat technologickó postr*py. Díky
zkuše nostern e pak rnohou pusťit do vlastních
technicky náročnějších projekt .

Ale co se ti?če t eba poulžívánígiazur; tak
tarn ve velkÉ mí e děti usměrňuji. Keramick
v ,robe k toťiž není ornalovánka" Technika závě-
rečného dekorování ovlivní charakter celóho
v tvoru, takže zde postupujerne většinou
podle je drrotnéhp postupu.

ív'lně i dětem děla.ií radost akťivity, které jsou
do jisté míry netradiční. Jde o techniky, kdy se
hlína používá ve ťorrně š!iknu a n]a!r:je se štět-
cem nebo prsty. Malování šlikrem pak mťržer"rre

spojit s híiněnou baťik*u či pnací s past*l*m.
*blíbené je i rnalováníšlikrern prímo na tě o.

pak tc jsotl "!ednoduchó moťivační hny, kteró
nás vedou da kontaktu s h!ínor-l, s tělem a 5
se bcu samym, napr. masírování se kuličkou
hlíny nebo zahrabávánínukou do hllny ve
dvojici.

M r. fularEe ]ětha ová
ťoto Kam la Rokytowá

dávat" V tvor vám roste pod rukarna a vy si
ho v p eneseném siova smyslu p ivlastňujete,
ztotožňujete e ním. Tím že ho máte v rukou
a dot káte se ho, .je tento pocit mnohem ínten-
zivnější než pri jiné viitvarné práci.

Pro mě je ciuležité, aby dítě mělo prostor
se v tvarně vyjádrit v rámci jeho aktuálních
vyvojovrich možnosťr. Je jasné , že jinak bude
vypadat kočka od čty letého dítěte a jinak od
školáka. Pedagogové někdy argumentují, že
tlak ohledně vzhledu vrirobkťr vytvá írodiče,
Myslím si však, že v tomto by měl b t zkušen

Knížní ťlp


