
MOŘSKÁ PANNA 
 

CO POTŘEBUJETE: 
Barevný papír, nůžky, lepidlo, ruličku od toaletního papíru, fixy. 
 
POSTUP: 
Určitě všichni znáte kouzelnou postavu, která se objevuje v pohádkách, ale i ve starých 
příbězích. Je to mořská panna (nebo také mořská víla), která má místo nohou rybí ocas. 
Zkusíme se tak dnes přenést do pohádky a jednu si vyrobíme. 
Jak na to? 
 
Vyberte si barevný papír velikosti A5 (polovina normálního papíru) a přehněte ho napůl. 
Postup zopakujte a přehněte ho znovu podobně, jako vidíte na obrázku. Poté papír rozložte. 
 

 
Vystřihněte si jeden proužek, tak jako na obrázku a namalujte na něho například rybí šupiny. 
Poté proužek potřete lepidlem a nalepte na spodní polovinu ruličky od toaletního papíru. Naše 
mořská panna má nyní tělo. Dále vystřihněte další proužek a pomocí nůžek udělejte vlasy. 
Dávejte pozor, ať při tom papír neustřihnete. Vlasy nedělejte po celém proužku, ale pouze 
do větší poloviny. Zbytek papíru můžete odstřihnout. 

 
 
 

 
 



A co dál mořské panně chybí? Ano, správně, je to ocas. Vyberte si jakýkoliv barevný papír (stačí 
kousek) a podobně jako na obrázku namalujte ocas. Můžete si ho opět jakkoliv ozdobit. A aby 
byla naše mořská panna krásná, namalujte jí ozdobu do vlasů. Na obrázku vpravo dole vidíte 
ozdobu – mašli. Vše vystřihněte a nalepte na ruličku od toaletního papíru. Nakonec zbývá 
upravit vlásky a fixem domalovat obličej. Máme hotovo! 
 

 
 

CO PROCVIČUJETE:  
Budete rozvíjet jemnou motoriku a pečlivost. Při práci s nůžkami je potřeba dávat pozor na to, 
abyste mořské panně nerozstříhaly vlásky, nebo ocas. Zapojíte svou fantazii a kreativitu – 
mořská může mít různé podoby a záleží jen na vás, jakou si vyrobíte. Můžete zvolit jakoukoliv 
barvu papíru, či zdobení těla a ocasu. 

  
NA CO SE ZAMĚŘIT: 
Všímejte si, jak dítě skládá papír. Veďte ho k pečlivosti a sledujte, jak se snaží napodobit 
skládání papíru. S menšími dětmi z počátku skládejte papír současně a poskytujte jim tak vzor. 
Důležitá je práce s nůžkami a fixem. U malování je potřeba dohlédnout na správný (špetkový) 
úchop fixu. Sledujte, zda dítě dodržuje linii, kterou fixem vytváří.  Zaměřte se na úchop nůžek 
a vnímejte položení prstů dítěte. Aby dítě pochopilo, že při stříhání vlasů nesmí přestřihnout 
papír, můžete mu dopomoct a papír z druhé strany držet. Nechte děti zkusit vystřihnout 
samostatně také ocas či ozdobu. 


