METODICKÝ LIST č.9
CZ.1.07/1.2.37/01.0003
Uplatňování nových forem a metod práce při vzdělávání dětí a žáků se středně těžkým,
těžkým a kombinovaným postižením a autismem v základní škole speciální.
Škola:
Jméno autora:
Název metodiky:
Cílová skupina:
Klíčová aktivita:
Téma:

ZŠ speciální a Praktická škola Černovice
Mgr. Janů Petra, Kubísková Zdena
„Rukodělné činnosti žáků s SVP v terapeutické dílně –
tkaní, práce s textilem“
Žáci ZŠ speciální a PrŠ Černovice
KA02 – začlenění a ověření alternativních a podpůrných
výchovně vzdělávacích metod do vzdělávání žáků s SVP
Práce s jehlou – ozdoba z látky

Metodický list / anotace
Název: Ozdoba z látky – vánoční koule
Cíl: zvládnutí předního stehu na látce
Pomůcky: bavlnky, jehla, nůžky, šablona, látka - pletenina, vatelín na výplň, ozdobná
šňůrka, přízdoby
Doba přípravy:30-40 minut
Stupeň náročnosti: 1 – jednoduché
2 – středně těžké
3 – náročné
Pracovní postup: Práce s jehlou – ozdoba z látky


Připravíme si pružnou látku – nejlépe pleteninu a šablonku ozdoby – tvar kruhu,
kterou chceme tvořit



Šablonku obkreslíme na látku a tvar vystřihneme



Vystřižený tvar kruhu obšijeme podél celého obvodu předním stehem a necháme
delší konce nití volný



Potom zatáhneme za volné konce nití a kruh stáhneme, pouze částečně, necháme si
otvor na vyplnění ozdoby vatelínem



Otvorem vycpeme ozdobičku natrhaným vatelínem a upravíme tvar do pěkné
kouličky




Ozdobu stáhneme a konce zavážeme
Na staženou část nalepíme kousek vatelínu jako sníh a přišijeme ozdobnou šňůrku na
zavěšení nebo použijeme volné konce nití – pokud jsou pěkné



Ozdobu dozdobíme podle vlastní fantazie, křížky, korálky, flitry

HODNOTÍCÍ ARCH
CZ.1.07/1.2.37/01.0003
Název školy

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice

Číslo projektu

CZ.1.07/1.2.37/01.0003
KA02 – začlenění a ověření alternativních a podpůrných výchovně vzdělávacích metod do
vzdělávání žáků s SVP

Klíčová aktivita
„Rukodělné činnosti žáků s SVP
v terapeutické dílně – tkaní, práce
s textilem.“

Datum

10.5.2013

Práce s jehlou – ozdoba z látky– vánoční koule

Třída

Hodnocení, návrhy, nápady, připomínky, inovace

Jméno
vyučujícího

VII.

Jára V. – Jára s pomocí obkreslil šablonu ze čtvrtky křídou na papír. Poté
vystřižené kolečko obšíval předním stehem, opět s dopomocí. Jednou rukou
píchá jehlou s nití a druhou vytahuje na druhé straně látky. Následně plnil
vzniklý váček vatelínem. Nakonec uklidil pracovní místo a odnesl zbytky do
koše. Úkol byl přínosný, procvičil si práci s jehlou a nití. Byl středně obtížný.
Michal – Michal je stále velice pasivní a navíc obtížně chápe pokyny. Pracoval
jen s výraznou dopomocí a stálým slovním vedením. Píchal jehlu do látky a na
druhé straně ji vytahoval. Plnil vzniklý váček vatelínem. Nakonec odnesl
zbytky do koše. Úkol byl pro něho obtížný, ale procvičil si na něm jemnou
motoriku a obratnost.
Dodržovali jsme základní pracovní postup, výsledkem je inovovaný výrobek
(vzhledem k datu výroby) – viz.obrázek

Fiala

Podpis

HODNOTÍCÍ ARCH - KROUŽKY
CZ.1.07/1.2.37/01.0003
Název školy

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice

Číslo projektu

CZ.1.07/1.2.37/01.0003
KA02 – začlenění a ověření alternativních a podpůrných výchovně vzdělávacích metod do
vzdělávání žáků s SVP

Klíčová aktivita
„Rukodělné činnosti žáků s SVP
v terapeutické dílně – tkaní, práce
s textilem.“

Datum

Třída

12/2012

V.

12/2012

VI.

Prosinec
2012

Práce s jehlou – ozdoba z látky– vánoční koule

Hodnocení, návrhy, nápady, připomínky, inovace
Alena- obkreslení šablony a vystřižení zvládá s malou pomocí. Návlek jehly a
utvoření uzlíku zvládne s dopomocí. Obšití předním stehem zvládá. Při
vyplňování ozdoby pracuje samostatně. Stáhnutí a zavázání provádí s pomocí.
Na zavěšení přišila stužku. Nalepení kožešiny tav. pistolí provádí pod
dohledem vyučujícího. Při dozdobení ozdoby pracovala samostatně.
Maruška - obkreslení šablony a vystřižení zvládá samostatně. Návlek jehly a
utvoření uzlíku proveden s pomocí. Samostatně zvládá obšití předním stehem a
výplň ozdoby. Stáhnutí a zavázání ozdoby s malou pomocí. Našití stužky
provádí samostatně. Nalepení kožešinky tav. pistolí provádí samostatně pod
dozorem. Na ozdobu vyšila hvězdičky. Poměrně zručná, aktivní.
Zuzana - Obkreslení šablony a její vystřižení zvládá samostatně. Návlek jehly
a utvoření uzlíku provádí sama. Obšívání přením stehem a vyplnění ozdoby je
samostatné. Stáhnutí a zavázaní je provedeno s pomocí. Po předvedení

Jméno
vyučujícího
Makovcová

Makovcová

Kubísková

Podpis

zhotovení očka na zavěšení řetízkem ho vytvoří samostatně.
Nalepení kožešiny tavnou pistolí provádí samostatně, pracuje pod dohledem.
Vyšívá samostatně hvězdičky na ozdobu.
Její práce je samostatná, zručná a celkový dojem z výrobku je výborný.
David - Na obkreslení šablony pracuje sám, vystřižení zvládá s pomocí. Návlek
jehly a utvoření uzlíku je s pomocí. Obšití předním stehem zvládá samostatně s
občasnou dopomocí. Při vyplňování ozdoby pracuje samostatně. Stáhnutí a
zavázání provádí s pomocí. Samostatně přišije stužku na zavěšení.
Tomáš - Obkreslení šablony a vystřižení zvládá s pomocí. Návlek jehly a
utvoření uzlíku je s pomocí. Obšití předním stehem zvládá, je potřeba dohlížet
na vzdálenost stehu od kraje. Při vyplňování ozdoby pracuje samostatně.
Stáhnutí a zavázání je provedeno s pomocí. Stužku na zavěšení přišil
samostatně. Nalepení kožešiny tavnou pistolí je s dozorem a pomocí. Vyšívání
hvězdiček na ozdobu samostatně nezvládá, je potřebná výpomoc.

