
LÍSŤATA 
 

CO POTŘEBUJETE:  
Vylisované listy, fixy, lepidlo, bílý papír a nůžky. 

 
 

POSTUP:  
Venku už začíná padat listí a všude je ho plno. Je krásně barevné a každý strom má jiný tvar 

listu. Minulý týden bylo úkolem posbírat a vylisovat listí. Dnes tyto listy budete potřebovat 

k výrobě „lísťat“ – zvířátek z listí. Pokud žádné listy doma nemáte, nevadí. Nasbírejte si různé 

listí po cestě ze školy nebo při procházce s rodiči. Vybírejte různé barvy i tvary. Doma je 

vylisujte a pak se pusťte do tvoření. 

 

Rozložte si doma listy na stůl a zapojte svou fantazii. Zkuste složit z listí jakákoliv zvířata. 

Na začátku se můžete nechat inspirovat těmi, které jsme si pro vás vymysleli my. Zvířátka si 

nejprve poskládejte na stůl a teprve když budete s jejich tvarem spokojeni, nalepte je na papír 

a pomocí fixů dotvořte. Lze domalovat i malé detaily (oči, nos, tykadla a podobně). Vaše 

obrázky nám můžete vyfotit a poslat. Jsme zvědaví na vaše výtvory! 

 
 

Nejtěžší na tomto úkolu je prvotní nápad a vymyšlení zvířete, které se bude podobat 

skutečnosti co nejvíce. Dejte si na tom záležet a zkuste využít na různá zvířata všechny krásné 

barvy a tvary, které vám příroda a podzim nabízí. 

 



 

CO PROCVIČUJETE:  
Při sestavování a vymýšlení zvířat si procvičíte svou fantazii a kreativitu. Budete trénovat 

i jemnou motoriku. Dejte si dostatek času na přemýšlení a pokuste se vymyslet něco 

originálního. Tvořit se dá i ve skupině - s rodiči či kamarády. Na konci si prohlédněte zvířátka, 

která vymysleli ostatní. Můžete si určit vítěze - komu se podařilo nejhezčí a nejneobvyklejší 

zvíře? 

 

NA CO SE ZAMĚŘIT:  
Jak je napsáno výše - nejtěžší na tomto úkolu je prvotní nápad a vymyšlení zvířete, které bude 

co nevíce podobné skutečnosti. Pokud si však dítě neví rady, netvořte za něj. Zkuste dítěti 

napovědět, poradit a motivovat ho k samostatnému přemýšlení. Chcete přeci rozvíjet jeho 

fantazii a samostatnost. 

 
 


