Výukové materiály

Název: Barvy II – Míchání a dělení barev
Téma: Míchání a dělení 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 míchání barev – roztoky: čirá lahev od mléka, igelitové sáčky, 3 odměrky na barevné roztoky,
1 odměrka na míchání barev, barvy na vajíčka (modrou, červenou a žlutou), špejle na míchání barev,
igelit/podložka na lavici, hadřík na úklid, zkumavky ve stojáncích, kapátko, pracovní oděv
Věci pro chromatografii: čtverhranná bílá křída nebo filtrační papír, talířek nebo nízká miska, fixy
ředitelné vodou, savý papír
Věci pro závěrečnou aktivitu: omalovánky – duha, zvýrazňovače (žlutá, modrá, červená barva)

Seznam praktických (badatelských) aktivit:
„Míchání“ barev odděleně – překrýváním
Vytváříme barvy duhy do zkumavek
Dělení barev při chromatografii
Vybarvení omalovánek – duha pomocí tří zvýrazňovačů

Anotace:
Tato aktivita může být uváděna buď samostatně, nebo jako navazující aktivita na Barvy I – míchání
barev. V jejím průběhu budou žáci zkoušet míchání a rozkládání barev. Nejdříve budou kapaliny míchat
odděleně (v igelitových sáčcích), aby bylo možné je znovu rozdělit, potom zkusí do šesti zkumavek
vytvořit barvy duhy ze tří základních barevných kapalin. V další části se zamyslíme nad tím, zda je možné
barvy zase oddělit, i když jsou smíchané. Ukážeme si to na chromatografii. Na úplný závěr se znovu
vracíme k motivu duhy – tentokrát je tištěná a vybarvujeme ji zvýrazňovači. Princip samozřejmě zůstává
stejný, takže by omalovávání mělo být jen opakováním již známého.

Harmonogram výuky:

Úvod do tématu
– motivace

Při jakých činnostech
(jiných než malování) se
setkáváme s mícháním
barev?

Předlaboratorní
příprava

náplň práce

Dělení skupin po třech
(dle základních barev
modrá, žlutá, červená)
Rozpíjení barev na
savém papíru

Prezentace
výsledků

Vyhodnocení
výsledků

Praktická (badatelská) činnost

Nejdříve mícháme
roztoky odděleně
(sáčky).
Vytváříme barvu duhy ve
zkumavkách.

čas

10 min.

20 min.

15–20
minut
(každé
míchání
barev)

20 minut
chromatografie

Dopsání pracovních listů
a vyhodnocení výsledků

10 min.

Každá trojice prezentuje
své výsledky
a porovnává je
s ostatními.

Domácí úkol pro žáky:

–

Barevné samolepky

Zkoušíme dělení barev
pomocí chromatografie.

Vymalování duhy
pomocí tří zvýrazňovačů

potřebné
vybavení
a pomůcky

10 min.

20 min.

Savý papír s barevnými
tečkami fixem

činnost učitele

činnosti žáků

Učitel vede úvodní
zamyšlení.

Žáci se snaží najít příklady
běžných aktivit, při nichž
se setkávají s tímto jevem
(vymývání štětce při VV,
rozpouštění kakaa
v mléce, přidání mléka do
čaje…)

Učitel označí žáky
uvedenými barvami.
Učitel rozdá žákům savý
papír s barevnými
skvrnami.

Žáci utvoří trojice.
Žáci zkouší, co se
s barevnými skvrnami
stane, když se papír mírně
navlhčí.

Čirá lahev od mléka,
igelitové sáčky, 3 odměrky
na barevné roztoky,
1 odměrka na míchání
barev, barvy na vajíčka
(modrou, červenou
a žlutou), špejle na
míchání barev,
igelit/podložka na lavici,
hadřík na úklid, zkumavky
ve stojáncích, kapátko,
čtverhranná bílá křída,
talířek nebo nízká miska,
fixy ředitelné vodou.
Pracovní listy, pracovní
oděv

Učitel koordinuje
jednotlivé aktivity
a časově harmonizuje
jejich postup.

Žáci postupně zkoušejí
různé způsoby míchání
a dělení barev. Odvozují,
co je ve všech případech
shodné a v čem se tyto
postupy liší.
Průběžně si zapisují do
pracovních listů.

Omalovánky duhy, tři
barvy zvýrazňovačů
(modrý, červený, žlutý)

Učitel prochází po třídě
a povzbuzuje jednotlivé
trojice, v případě potřeby
pomáhá s pracovním
listem.
Učitel rozdá omalovánky
a sdělí zadání.

Žáci doplňují chybějící
informace do pracovních
listů, porovnávají výsledky
jednotlivých pokusů.
Žáci na základě dnešních
zkušeností s mícháním
tekutin a tvorbou duhy
vybarví omalovánky.

Pracovní listy

Učitel koordinuje diskuzi,
v případě nesrovnalostí
koriguje.

Jednotlivé skupiny
prezentují své výsledky.

Není.

Přípravy pro učitele
Nejdříve si povídáme o tom, kdy jsme se setkali s tím, že se barvy míchají (při vaření, při malování,
při barvení látek…).
Žáci se rozdělí do skupin. Každý žák si vytáhne jednu kartičku s napsanou barvou (žlutá, modrá
a červená) a vytvoří skupiny dle svého uvážení, ale v každé může být barva zastoupena pouze jednou.
Míchání barev (osnova výuky):
První aktivitou, kterou si skupinky vyzkoušejí, je práce s rozpíjením skvrn na savém papíru. Každá skupina
má savý papír a fixy. Zkouší, co se stane, když se savý papír navlhčí. Jak se skvrny rozpíjejí? Co se stane,
když se rozpíjejí skvrny jednotlivě. Jaký je rozdíl, když jsou dvě skvrny blízko u sebe? Poprvé se
dostáváme k míchání barev. To je pouze vstupem do tématu.

Jako první větší badatelskou aktivitu zkoušíme míchání barev, které je
ovšem vratné. Žáci pracují ve skupinách. Připraví si čirou lahev od mléka,
igelitové sáčky, 3 odměrky na barevné roztoky, 1 odměrka na míchání
barev, barvy na vajíčka (modrou, červenou a žlutou), špejle na míchání
barev, igelit/podložka na lavici, hadřík na úklid. Do odměrek si připraví
žlutý, červený a modrý barevný roztok. Žlutý barevný roztok si zčásti
nalijí do lahve od mléka, pak do ní zčásti zasunou igelitový sáček a budou
do něj postupně nalívat červený (a později modrý) roztok. Nejdříve do
sáčku nalili málo roztoku a postupně přidávají. Zapisují, jak se výsledná
barva roztoku mění. Výhodou tohoto pokusu je, že „smíchanou“ barvu
mohou opět oddělit prostým vytažením igelitového sáčku z lahve.

Dalším krokem je míchání barev duhy. Nyní už není možné barvy zpětně
oddělit. Každá skupina dostane stojánek se sedmi zkumavkami, do nichž
mají podle základních požadavků namíchat barvu duhy. Od vnějšího
okraje duhy směrem k vnitřnímu plynule přechází v pořadí: červená,
oranžová, žlutá, zelená, modrá až fialová. Do pověstných sedmi barev
duhy zbývá zařadit už jen barvu indigovou. Ve skutečnosti jsou však
barevné přechody zcela spojité. Postupně se pokusí namíchat správné
barvy ve správném pořadí, pomocí kapátka přidávají do zkumavek
barevné roztoky základních barev, dokud nejsou s výslednými odstíny
spokojeni. Výsledky svého snažení zapíší do pracovního listu.

Přeložený filtrační papír pro dělení barev

Pracovní list ke třetímu pokusu je ve dvou variantách. Ta barevná je
v metodické části, černobílá úprava je mezi ostatními pracovními listy.
Při třetím pokusu zkusíme barvy zase oddělit, ale jiným způsobem. Tentokrát
použijeme chromatografii na křídě nebo na podélně přeloženém proužku
filtračního papíru.

Každá skupina dostane malou misku, čtverhrannou křídu, fix, jehož barva je rozpustná ve vodě, a trochu
vody. Žáci si udělají větší tečku cca 3 cm od spodní hrany křídy, mohou si vybrat z několika barev. Nechají
ji krátce zaschnout (asi minutu), pak překryjí první tečku další vrstvou téže barvy, aby dostali více barviva
na jedno místo. (Pozor, tečku nezvětšovat.) Mohou si udělat na každou stranu křídy jinak barevnou
tečku. Do misky nalijí asi 2 cm vody, aby se jim barevná tečka na křídě přímo nenamočila. Když křídu na
misku s vodou postaví, budou v průběhu asi pěti minut pozorovat, co se s tečkou děje. Svá pozorování
budou zapisovat na další pracovní list. Povšimnou si zejména toho, jak se barvy od sebe oddělují. Při
závěrečné prezentaci výsledků je zajímavé se zaměřit na odlišnosti v jednotlivých skupinách.

Úplně závěrečnou krátkou aktivitou je vybarvení duhy pomocí tří
zvýrazňovačů. Zopakují si, jak se barvy skládají, a většinou nemají
problémy vybarvit tento obrázek. Tentokrát používáme duhu
s šesti pruhy, protože indigo se zvýrazňovači špatně míchá.

Co potřebuji na chromatografii.

Na křídu si uděláme tužkou čárku.

Na ní si udělám tečku fixem, např. červeným.

Takto označenou křídu postavíme do mělké misky
s trochou vody.

Pozorujeme, jak se barva postupně posouvá na
křídě nahoru a rozkládá se na základní tóny.
Nejlépe fungují tmavé barvy (modrá a černá).

Pro porovnání křída před chromatografií a v jejím
průběhu.
Barvy se obvykle rozdělí do dvou či více odstínů
podle počtu pigmentů, ze kterých jsou
namíchány.

V původním programu žáci vybarvovali duhu
temperami, ale bylo to velmi zdlouhavé
a náročné na úklid.

Co se děje s barvou na křídě?
Co jsem použil?

Potřeboval jsem ještě něco? (vypiš)

Co jsem udělal?

Co se po chvíli stalo? (napiš nebo nakresli)

Závěrečné poznámky
Jiné varianty a další možné úpravy či doporučení

Reflexe po hodině
Někdy bývá na školách problém sehnat dostatečné množství zkumavek na míchání barev duhy,
nenechte se ale odradit. Tato aktivita bývá dětmi nejvíce oblíbena, mají pocit, že mohou chvíli čarovat,
a moc se jim to líbí. Zbyde-li ještě nějaký čas, velmi se nám osvědčilo nechat děti míchat barvy podle
jejich fantazie, už druháčci přijali tuto volnost s velkým nadšením.
Při všech pilotních šetřeních byla pro chromatografii použita křída, většinou jsme pracovali s mladšími
žáky, kteří by měli s proužkem filtračního papíru problém.

Navazující a rozšiřující aktivity
Pro další rozvíjení tématu se určitě hodí další programy týkající se barev:
Barvy I – Míchání barev
Čím se dá barvit?

