
HOUBY 
 

CO POTŘEBUJETE: 
Temperové barvy (hnědou, bílou, červenou), kelímek s vodu, podložku na barvy, štětce, 

tyčinky do uší, zástěru na kreslení, korkové špunty, krajkovou stuhu, lepidlo. 

 

POSTUP: 
Oblečte si ochranou zástěru a nachystejte si barvy na podložku. Vezměte štětec a špunty 

a můžete tvořit! Rozdělte si špunty na dvě hromádky. První hromádku špuntů pomalujte 

do půlky červenou barvou, druhou hromádku pomalujte do půlky hnědou barvou. Díky tomu 

vzniknou houbám kloboučky. Jakmile jsou barvy suché, musíte houbám domalovat také 

nožičku. Na ni budete potřebovat bílou barvu. Neobarvenou půlku všech špuntů vymalujte 

na bílo. Špunty s hnědým kloboučkem již máte hotové! Díky hnědé barvě vyrobíte krásné jedlé 

houby, jako je třeba pravák nebo hřib obecný. Červené špunty je potřeba dokončit, aby i z nich 

vznikla houba. Na červenou část udělejte pomocí tyčinek do uší bílé tečky. Potom houbě 

pomocí krajkové stuhy a lepidla můžete vytvořit sukýnku. Hotovo! Právě vznikla krásná, 

ale nejedlá houba – muchomůrka červená. Nakonec spočítejte, kolik hub jste vyrobili. 

Kolik máte jedlých hříbků? Kolik jste vyrobili muchomůrek? Máte více hříbků 

anebo muchomůrek? Kolik hub máte dohromady? 

 
 

CO PROCVIČUJETE: 
Při tvoření hub trénujete zejména jemnou motoriku a správný úchop, který je důležitý nejen 

pro kreslení a malování, ale zejména pro psaní. Pokud by úchop nebyl správný, ruka se brzy 

unaví a těžce se jí píše. Proto je nutné učit se držet tužku nebo pastelku správně hned 

od začátku. Trénujete také zrakové rozlišování, poznávání a pojmenování barev a popisování 

odlišností. V neposlední řadě se učíte matematickým dovednostem. 

 

NA CO SE ZAMĚŘIT: 
U menších dětí dbejte na to, aby nepopletly barvy – poznají a pojmenují je správně? Pokud dítě 

nerozezná jedlé a nejedlé houby, podpořte jej v rozlišování hub předlohou a pomocí pojmů 

stejný a jiný. Starší děti motivujte ke spočítání hub. Při porovnávání množství pomozte dětem 



vyskládáním hub do dvojic (jedlá – nejedlá), aby jasně vidělo, zda má více jedlých či nejedlých 

kousků. Dbejte na správný úchop štětců a tyčinek do uší. 


