
PRo RODIČE A PEDAGoGY
NĚKoLIK RAD

K VÝTVARNE vÝCHovĚ
1 Snažte se chápat zvláštnosti dětského výtvarného projevu
I . a respektovat je' Że dité kreslí jinak než dospělí, nepovažujte

za chybu.

2 Všechno' co dítě nakľeslí nebo namaluje, berte váĺžné.
.Neiľonizujte a nepodceňujte jeho pľáci. Spíše jeho snahu

oceňte

3
Zâsadné. nezasahujte do dětské výtvamé prâce, nikdy neopľa-

. Vujte, co dítě nakľeslilo. Nepředkľeslujte a nenuťte je k napo-
dobování vaší představy nebo předlohy

A Zkvalitnéni a obohacení dětského výtvarného projevu docílĹ
'Ť . te ľozhovory s dítětem nad jeho praci, zaměřené na obohaco-
vání jeho představ o námětu. Např.: ,,Vzpomeň si, co ještě roste na
zahradé, jaké nosí maminka šaty' jaký má účes" apod. To jsou
vhodně volené otâzky k aktivizaci dětského myšlení.

5 Prohlubujte motivaci dětí před jejich vlastní výtvarnou čin-
oĺoStí, naučte je rozhližet se po světě, proźivejte s nimi všech-

no krásné' co přináší každodenní život.

6 Vedte děti k pojednání c e l é plochy výkľesu. Čĺm;e dĺtě
o staľší, tím více dbejte, aby námět, který zpracuje, byl čitelný

bohatý, ale zcela autentický - odpovídající věku dítěte.

.7 Nenechávejte děti překládat jejich výtvaľné pľáce. Platí to
/ . i tehdy, jestliže je posíláte do naší redakce. Větší formáty po-

sílejte ľaději stočené do válce. Můžete nám posílat i fotografie troj-
rozměľąých prací. Pokud budou fotografie kvalitní, velice ĺádi je
rovněž uveřejníme.

o Zásadné nám neposílejte výtvaľné prâce, které byly dětmi ob-
o.kľesleny podle ilustľace z knihy apod. ţto byť mnohdy zda-
řilé kopie jsou pro náš časopis nepoužitelné.
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