Výukové materiály

Název: Barvy I – Míchání barev
Téma: Míchání barev
Úroveň: 1. stupeň ZŠ
Tematický celek: Materiály a odpady

Předmět (obor): prvouka, výtvarná výchova
Doporučený věk žáků: 2.–5. třída
Doba trvání: 2–3 vyučovací hodiny
Specifický cíl: naučit žáky vyvozovat důsledky z provedené badatelské činnosti, naučit žáky porovnávat
výsledky podobných badatelských činností

Seznam potřebného materiálu:
Věci pro skládání obrázku: barevné fólie, nůžky, čiré pevné desky, bílý papír velikosti A5 nebo A6 jako
podklad, pracovní list
Věci pro míchání barev – kolečka: pracovní listy, předtištěná kolečka, párátka, pastelky, psací potřeby
Věci pro závěrečnou aktivitu: omalovánky obličejů, akvarelové barvy, kelímek s vodou, štětec, hadřík,
podložku na lavici, pracovní oděv

Seznam praktických (badatelských) aktivit:
Skládání obrázku z barevných fólií (barvy vedle sebe – přes sebe)
Míchání barev pomocí koleček – vyvození obecných zákonitostí
Vyvození vlivu vzoru barevného kolečka na skládání barev
Vybarvování základními akvarelovými barvami, jejich rozmývání

Anotace:
Úvodní aktivita pro míchání a dělení barev. Časový rozsah 2–3 vyučovací hodiny podle stáří žáků a jejich
počtu ve třídě. Žáci si vyzkouší skládání barev překrýváním, točením barevných koleček a rozmýváním
akvarelových barev. Na základě pozorování, spolupráce a porovnávání výsledků ve skupinách a následné
diskuze vyvodíme obecná pravidla skládání barev.

Harmonogram výuky:

Prezentace
výsledků

Vyhodnocení výsledků

Praktická (badatelská)
činnost

Předlaboratorní
příprava

Úvod do tématu
– motivace

náplň práce

Rozdělení do skupin
Skupinová práce
s barevnými fóliemi

Prohlížení
vytvořených
obrázků

Míchání barev
pomocí koleček
x Dané barvy
x Vlastní volba
barvy
x Různé vzory
kolečka

Vyhodnocení
pracovních listů
Uzavření aktivity
akvarelem

Porovnání výsledků
pracovních listů
s kolečky mezi
skupinami
Porovnání výsledků
vybarvení
omalovánek

Domácí úkol pro žáky:

čas

20–25
minut

15
minut

30–40
minut

20–30
minut

10
minut

potřebné
vybavení
a pomůcky

činnost učitele

činnosti žáků

Barevné fólie, nůžky,
bílý papír jako
podložka, čiré
průhledné desky, do
kterých obrázek
vložíme

Učitel rozdělí žáky
do skupin po
čtyřech.
Rozdá materiál pro
práci ve skupinách.

Žáci se rozdělí do
skupin a začnou
pracovat na
sestavování obrázku
(skládají jej, event.
barvy překrývají).

Vytvořené obrázky
ve skupinách
(vložené do desek)

Vyzve žáky, aby si
prohlédli všechny
obrázky, a pak
moderuje diskuzi,
zda došlo ke skládání
barev (překrývání
fólií).

Žáci si prohlížejí
obrázky, hodnotí
a hledají, v čem jsou
odlišné a proč –
diskutují.

Kolečka, párátka,
pracovní listy do
skupiny i pro
jednotlivce, pastelky,
psací potřeby

Učitel rozdá pracovní
listy, obchází třídu
a případně pomáhá
s naučením techniky
roztáčení koleček.

Žáci ve skupinách
zkoušejí míchání
barev podle
pracovních listů
(každý má jiné
barvy).
Žáci samostatně volí
barvy a zkoušejí vliv
vzoru na skládání
barev.

Pracovní listy
z předchozí aktivity
Omalovánky
s obličeji Akvarely
základních barev,
kelímek s vodou,
štětec, hadřík,
podložka na lavici

Učitel vyzve skupiny,
aby si připravily
prezentaci výsledků.
Učitel rozdá
omalovánky a vyzve
žáky, aby na základě
vlastních zkušeností
s mícháním barev
vybarvili obličeje co
nejvíce barvami.

Žáci diskutují nad
výsledky míchání
jednotlivých barev
a snaží se zobecnit
určitá pravidla.
Žáci vybarvují
obrázek, míchají
a rozmývají barvy.

Pracovní listy
Omalovánky

Učitel koordinuje
diskuzi a vede žáky
k přemýšlení
a formulaci závěrů.

Žáci diskutují a snaží
se ve třídě společně
odvodit závěry.

Není.

Přípravy pro učitele
Míchání barev (osnova výuky):
Nejdříve žáky rozdělíme do skupin po čtyřech, doporučujeme náhodné dělení do skupin, např.
použít nálepky základních barev. Po rozdělení přistoupíme k motivační části práce – k míchání
barev barevné fólie. Každá skupina dostane složku s barevnými fóliemi a podkladovým bílým
papírem. Zadání úkolu je jednoduché – složte z barevných fólií hezký obrázek. Nedoporučujeme
dávat velký formát podkladového papíru, protože je pak velmi složité celou plochu zaplnit
a aktivita trvá velmi dlouho. Pro tuto úvodní aktivitu plně postačí formát A5–A6. Osvědčilo se
nám hotový obrázek vložit do tvrdších čirých desek, aby se při sebemenším zafoukání nerozlétl.
Každá skupina tvoří jen jeden obrázek, pro porovnávání je jich méně a při skupinové práci
mohou své nápady konzultovat a jsou „odvážnější“ v kombinacích.

V části předlaboratorní přípravy si všechny obrázky vystavíme na jednu lavici, abychom je mohli
snáze porovnávat. Díváme se na použití barev, skladbu obrázku, členitost a nápaditost. Žáci si
své výtvory navzájem prohlédnou a snaží se najít odlišnosti ve zpracování. Většinou se alespoň
v jedné skupině objeví překrývání barevných folií a můžeme si tak ukázat skládání barev. Proč
někomu stačí základní barvy a jiní si barvy skládají? Kdo přizpůsobil výběr motivu výběru barev?
Kdo si vybral motiv a pak se snažil najít/získat vhodné barvy?

První aktivita byla jen úvodem k míchání barev. Protože se nám z časových důvodů příliš
neosvědčilo míchání barev temperami (hlavně u mladších žáků), zvolili jsme pro míchání barev
předpřipravená kolečka. Každá skupina dostane sadu pracovních listů a koleček s párátky.
Pokud každý ze skupiny vyplní svůj pracovní list a o svých výsledcích bude s ostatními mluvit,
získá skupina celou řadu informací o míchání barev a může lépe vyvodit závěry. Např.
pravidelně se tam opakuje pozorování, že točí-li se kolečka rychle, dojde k zesvětlení barvy. Při
společné práci mohou žáci lépe porovnávat své výsledky a zkušenosti.

Práce ve skupině je však výhodná i z jiného důvodu. Roztáčení koleček je sice jednoduché, ale
některým trvá déle, než na správný způsob roztočení přijdou. Raději se poradí ve skupině, než
by se ptali učitele. V pracovním listu je prostor i pro individuální volbu barvy pro pokus, nejdříve
začínají barvami předurčenými, pak si mohou volit barvy podle svých preferencí.
Na následujícím listu je sada koleček k roztáčení, kolečka je nutno vystřihnout a doporučujeme
je i zpevnit, např. izolepou. Na středu je nutné udělat malý otvor – stačí jen jehlou nebo
špendlíkem - aby bylo možné napíchnout kolečko na párátko.

Míchání barev – roztočená kolečka I
kolečko

kolečko

kolečko

moje kolečko

moje kolečko

barvy

výsledná barva

výsledná barva

Když se točí
pomalu:

Když se točí
rychle:

výsledná barva

výsledná barva

Když se točí
pomalu:

Když se točí
rychle:

výsledná barva

výsledná barva

Když se točí
pomalu:

Když se točí
rychle:

můj odhad

výsledná barva je

výsledná barva je

Výsledná barva
bude:

Když se točí
pomalu:

Když se točí
rychle:

můj odhad

výsledná barva je

výsledná barva je

Výsledná barva
bude:

Když se točí
pomalu:

Když se točí
rychle:

barvy

barvy

Míchání barev – roztočená kolečka II
kolečko

kolečko

kolečko

moje kolečko

moje kolečko

barvy

výsledná barva

výsledná barva

Když se točí
pomalu:

Když se točí
rychle:

výsledná barva

výsledná barva

Když se točí
pomalu:

Když se točí
rychle:

výsledná barva

výsledná barva

Když se točí
pomalu:

Když se točí
rychle:

můj odhad

výsledná barva je

výsledná barva je

Výsledná barva
bude:

Když se točí
pomalu:

Když se točí
rychle:

můj odhad

výsledná barva je

výsledná barva je

Výsledná barva
bude:

Když se točí
pomalu:

Když se točí
rychle:

barvy

barvy

Míchání barev – roztočená kolečka III
kolečko

kolečko

kolečko

moje kolečko

moje kolečko

barvy

výsledná barva

výsledná barva

Když se točí
pomalu:

Když se točí
rychle:

výsledná barva

výsledná barva

Když se točí
pomalu:

Když se točí
rychle:

výsledná barva

výsledná barva

Když se točí
pomalu:

Když se točí
rychle:

můj odhad

výsledná barva je

výsledná barva je

Výsledná barva
bude:

Když se točí
pomalu:

Když se točí
rychle:

můj odhad

výsledná barva je

výsledná barva je

Výsledná barva
bude:

Když se točí
pomalu:

Když se točí
rychle:

barvy

barvy

Míchání barev – roztočená kolečka IV
kolečko

kolečko

kolečko

moje kolečko

moje kolečko

barvy

výsledná barva

výsledná barva

Když se točí
pomalu:

Když se točí
rychle:

výsledná barva

výsledná barva

Když se točí
pomalu:

Když se točí
rychle:

výsledná barva

výsledná barva

Když se točí
pomalu:

Když se točí
rychle:

můj odhad

výsledná barva je

výsledná barva je

Výsledná barva
bude:

Když se točí
pomalu:

Když se točí
rychle:

můj odhad

výsledná barva je

výsledná barva je

Výsledná barva
bude:

Když se točí
pomalu:

Když se točí
rychle:

barvy

barvy

Porovnání – jiné uspořádání stejných barev

Poslední pracovní list s kolečky je zaměřen na porovnání
vlivu vybarveného vzoru na míchání barev (jestli se barvy
míchají stejným způsobem, jsou-li zaneseny do kruhových
výsečí či do pruhů). Jak se to projevuje? Mají všichni
stejnou zkušenost?

Vyplní-li skupina pracovní listy, musí si připravit prezentaci pro ostatní. Co jim mícháním
předem určených barev vzniklo? Všem vyšly stejné barvy? Zatím pracují pouze ve skupině, aby
získali všechny chybějící informace pro poslední fázi dnešní práce.

Žáci dostanou omalovánky, na nichž jsou lidské obličeje
(dívka a chlapec) a pouze základní barvy akvarelů. Jejich
úkolem je vytvořit co nejvíce barev, které budou moci
použít pro vybarvení, aby se barvy příliš neopakovaly.
Ukážeme si také rozdíl mezi vybarvováním pastelkami
a rozmýváním akvarelových barev. Jak si s mícháním
barev poradí? Dokážou mít odlišnou barvu vlasů, očí, jak
vytvoří barvu, která je nejvíce podobná tělové?

Následují dva listy koleček pro vystřižení pro individuální bádání. I tato kolečka je lepší podlepit
(samozřejmě ze spodní strany).

V závěru budeme prezentovat výsledky své práce před celou třídou, ukážeme si jednotlivé
omalovánky a zhodnotíme, komu se podařilo namíchat nejvíce barev, kdo má barvy nejvíce
podobné těm reálným, jakou techniku míchání zvolil.

Závěrečné poznámky
Jiné varianty a další možné úpravy či doporučení
Omalovánky můžeme samozřejmě vybarvovat i jinými barvami, ale akvarely se nám zdály nejlepší, při
rozmývání barev dojde k jejich lepšímu promísení než u pastelů, ale nejsou tak časově náročné jako
třeba použití temper.

Reflexe po hodině
Při skládání obrázků se objevují ve skupinkách dvě strategie. Nejčastěji mladší žáci skládají barevné
folie vedle sebe, překrývání barev se většinou objevovalo až u starších žáků. Spíše se nám osvědčilo
skládat obrázky menších formátů, jsou-li příliš veliké, zabere jejich tvorba příliš mnoho času a děti to
pak už nebaví.
Nejčastěji jsme používali obyčejné barevné folie zakoupené v papírnictví (např. pevnější desky na
papíry). Je ale možné zakoupit barevné folie RGB, které prodává firma eo Edmund optics (# 46 – 623
red; # 46 – 627 blue, # 46 – 625 green) 64 €/ks.
Žáky většinou nejvíce baví vytváření vlastních barevných kombinací na kolečkách. Překonají-li žáci
počáteční potíže s roztáčením koleček, práce je většinou velmi baví. Nejzdatnější jsou v tom ti, kteří
umí roztáčet káču a jiné hračky jí podobné.
Někdy se objeví problémy s roztáčením koleček, když si žáci udělají příliš velký otvor na párátko, které
pak vypadává.
Učitelé většinou velmi oceňovali připravenost všech materiálů a jejich snadné užití.

Navazující a rozšiřující aktivity
Na hodinu lze velmi dobře navázat dalšími programy, např. Míchání a dělení barev, nebo Čím můžeme
barvit.
Také jsme zkoušeli program, který byl věnován batice triček. Tato aktivita však není určena pro celou
třídu, je časově velmi náročná.

