
Veselá pastelka: Výtvarné aktivity pro nejmenší 

„Když se mi narodila první dcera, byla jsem rozhodnuta nabídnout ji co nejvíce prostoru ke zkoumání 

světa i sebevyjádření. Výsledkem byla barevná sedačka v obýváku i zdi v bytě. Soudě podle nadšení 

manžela, ale toto nebyla ta správná cesta. Brzy jsem přišla na to, že tvořit s malým dítětem se dá bez 

nervů jen venku, dokud nám výkres neodfoukl vítr. Moc mi chyběl ateliér, který jsem měla za časů 

studií u rodičů, kde se nějaká ta nehoda s barvami občas předpokládala. Máte to nějak podobně? 

Mám pro Vás dobrou zprávu. V Základní umělecké škole Rychvald je jedna učebna, která je 

uzpůsobena právě na tvořivé aktivity a od příštího školního roku se otevře všem odvážným maminkám 

a tatínkům těch nejmladších dětí v kurzu „Veselá pastelka“.  A co to vlastně je?“ 

Veselá pastelka je hodina týdně, kterou věnuje maminka nebo tatínek plně svému dítěti. Možná jste 

už četli frázi, že důležitá je hlavně kvalita času, který s dítětem trávíte. Je to krásná myšlenka, ale 

kolikrát denně doma utečete od hry s dítětem k jiným „povinnostem“, protože to prostě nejde jinak? 

V kurzu Veselá pastelka zase nejde dělat nic jiného než být se svým dítětem a podporovat jej v jeho 

kreativitě.  Spolu s dítětem každý týden poznáte něco nového v řízených i volných tvořivých 

aktivitách, pevně zasazených do rámce pravidelně se opakujících rituálů, které dávají dětem pocit 

stability a bezpečí a jsou tím, na co se děti těší. 

Cílem kurzu je najít společně s dítětem radost z tvoření, prožít s ním ten zázrak, když si uvědomí, že 

pohne rukou a zanechá stopu. Díky poměrně velkému věkovému rozmezí účastníků kurzu (1,5 až 4 

roky) může také „odkoukávat“ nové věci od starších dětí. To bývá pro ty malé často motivující, 

protože vnímají, že je to dosažitelnější cíl než napodobovat dospělé.  Těm o něco starším zase kurz 

nabídne možnost seznámit s různými technikami a materiály kresebnými, malířskými i modelovacími. 

Ukáže jak pracovat s přírodninami nebo věcmi kolem nás, mimo jiné i na příkladech velkých 

výtvarníků minulosti i současnosti. 

Kurz bude probíhat od října každé pondělí od 9.30 – 10.30 v ZUŠ Rychvald, Orlovská 495. Přihlašovat 

se můžete již nyní – přihlášku najdete na webu www.zusrychvald.cz. Minimální počet účastníků pro 

otevření kurzu je 8, maximální počet dětí ve skupině je 10. Případné dotazy ráda zodpovím na 

vybrancova@zusrychvald.cz. 

Mgr. Daniela Vybrancová, učitelka výtvarného oboru 

 

 

 

 


