
Věk: od 3 let ve spolupráci s rodiči

Pomůcky: nádoba na míchání, lžíce, voda, hlína, ořechová skořápka, 
větší list, tenká větvička, květy, provázek, nůžky a tráva

Motivace: Tentokrát si vyzkoušíme tvoření, ke kterému 
nepotřebujeme žádné speciální pomůcky nebo barvy. 
Vše, co budeme potřebovat, najdeme venku. Stačí vyrazit do zahrady 
a tvořit dle vlastní fantazie. Můžeme využít, co nás napadne: hlínu, 
klacíky, květy, listy, kameny. Níže naleznete návod na lodičku 
(bod 4 – 7), housenku (bod 8 – 11), píďalku(bod 14 – 20) a ducha 
zahrady (bod 12 a 13). Určitě i vy sami přijdete na spoustu věcí, 
které můžete v zahradě vytvořit.

1. 
Nachystáme si nádobu 

na míchání hlíny 
s vodou, lžíci, vodu, 
hlínu, ořechovou 
skořápku, větší list, 
tenkou větvičku, květy, 
provázek, nůžky a trávu.

2. 
Nejprve si připravíme 

hlínu pro tvoření. Hlínu
je dobré prosát přes 
hrubé síto, nebo z ní 
alespoň vybrat kamínky 
a kořínky. Do připravené 
hlíny pak přilijeme vodu.



3. 
Hlínu s vodou pořádně 

promícháme. Je třeba 
vytvořit hustší hmotu, 
ze které budeme 
modelovat. Vodu
přiléváme postupně.

4. 
Jako první vyrobíme 

lodičku. Na výrobu 
lodičky budeme 
potřebovat malou 
kuličku hlíny.

5. 
Kuličku vmáčkneme 

doprostřed skořápky.



6. 
Z tenké větvičky 

a klacíku vytvoříme 
plachtu.

7. 
Nakonec plachtu 

zapíchneme do hliněné 
kuličky ve skořápce. 

8. 
Na housenku si 

připravíme větší kuličky 
z hlíny. Budeme 
potřebovat alespoň 
6 kuliček.



9. 
Vybereme vhodné 

místo pro budoucí 
housenku a začneme 
stavět. První položíme 
2 kuličky, které budou 
základem oblouku 
housenky.

10. 
Pak z kuliček 

poskládáme oblouk 
a ocásek housenky.

11. 
Nakonec housence 

uděláme tykadla o oči.



12. 
Z hlíny můžeme vytvořit 

na kameni nebo na 
kmeni ducha - strážce 
zahrady. Před lepením 
hlíny je dobré kmen 
nebo kámen omést 
nebo omýt vodou, aby 
nebyl zaprášený. Hlína 
by nedržela a padala 
dolů.

13. 
Opět ducha dozdobíme 

květy.

14. 
V zahradě nemusíme 

tvořit jen s hlínou. 
K tvoření můžeme použít 
i jiné materiály. 
Na píďalku z trávy 
budeme potřebovat 
konopný provázek.



15. 
Dlouhá stébla trávy 

v hrsti srovnáme 
a konce ohneme 
směrem dovnitř.

16. 
Konce píďalky 

převážeme provázkem. 

17. 
Tělo píďalky na několika 

místech také převážeme 
provázkem. Pořádně 
utahujeme. Vytvoříme 
tak jednotlivé články těla 
píďalky.



18. 
Vybereme si jeden 

konec píďalky, 
ze kterého uděláme 
hlavu. Místo očí 
použijeme výrazné 
květy s delší stopkou. 
Sopku květů zasuneme 
mezi stébla trávy.

19. 
Nůžkami můžeme

ostříhat trávu, která trčí 
z těla píďalky.

20. 
Nakonec tělo píďalky 

dotvarujeme.



21. 
Svým tvořením si můžete oživit zahradu o zajímavé prvky. Časem se zase jednotlivé 
výtvory rozpadnou a vrátí se zase do zahrady.


