„A takto uvolněnou rukou, jako když obtahujeme velké kruhy, obtáhneme
jedním tahem i medvěda.“
Rozcvičovací cvik opakovaně obtahujeme. Vedeme dítě k uvolněnému plynulému pohybu, ke kresbě
jedním tahem. Snažíme se o plynulý nepřerušovaný pohyb tužky po papíře. Přesnost čáry není důležitá.
Je samozřejmé, že dítě povede čáru s odchylkami od původní linie, potřebná je plynulost. Obtahujeme
opakovaně, několikrát za sebou.
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Máňa s Boženkou byly celé zabrané do kreslení. Najednou se náramně lekly.
Nad oknem ve střeše něco zarámusilo a rychle se mihlo. „Co to je?“ ptaly
se. Augustýn je uklidňoval: „To tady vedle máme letiště a často tu létají
letadla.“
Nový prvek – horní smyčky. Ke kreslení tohoto prvku musí dítě již zvládat křížení čar. Při kreslení řady
smyček vykonáváme obdobné pohyby po řádku, jako je tomu při psaní. V předchozím díle se děti s tímto
prvkem setkaly u drah a rozcvičovacích prvků. Přesto samostatné kreslení řady smyček může být náročné. Proto nejdříve dítě horní řadu obtahuje, dokresluje pouze poslední smyčky. Nejobtížnější pro dítě
bývá uvědomit si, kterým směrem má smyčku zatočit. V těchto případech je vhodné napomoci slovní
instrukcí a směr označit. Pro dítě bývá obtížnější instrukce: „Doleva.“ Srozumitelnější a jednodušší je instrukce: „K letadlu, k obrázku.“
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Pastelky i tužky se nahrnuly k oknu a překvapeně pozorovaly letadla
venku. „Všimly jste si, že letadlo s růžovou mašlí létá vždy za tím krásným
dvojplošníkem?“
„Hm, já vám povím tajemství,“ tvářil se tajuplně malíř Augustýn. „S tou
růžovou mašlí, to je letadélko Adélka. A ona je moc zamilovaná do
dvojplošníku Lojzíka, proto spolu pořád létají.“
Jestliže má dítě stále potíže s kreslením řady horních smyček, je vhodné mu několik řad smyček předkreslit k obtahování na větší papír. I u obtahování je vhodné si říkat, kterým směrem smyčka zatáčí, kam
směřuje vedená čára. Proto na začátek řady nakreslíme obrázek, položíme hračku.
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„Teda, to je ale obrovské tajemství,“ chichotaly se pastelky. „No, nemusíte
se pořád z toho okna dívat a pojďte kreslit,“ zval je k práci malíř Augustýn.
„Pojďte mi prosím pomoci dokončit obraz.“
Souhrn prvků, především rovných čar, s využitím horních smyček jako trávy.

12

KDV0003_sazba.indd 12

9.4.2009 9:36:35

Máňa sice kreslila, ale pořád se po očku dívala z okna, jestli se Lojzík
s Adélkou neobjeví. Konečně se dočkala. Prvně to silně zaburácelo – to letěl
Lojzík. Pak se ozval slabší motor a objevila se Adélka. Zrovna s Lojzíkem
nacvičovali novou akrobatickou sestavu.
Spodní smyčky oproti horním bývají pro většinu dětí ještě obtížnější. Při navozování postupujeme obdobně, jako u horních smyček. Opět pomáháme slovní instrukcí, kterým směrem vést a zatáčet čáru.
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„Těm to ale sluší,“ vzdychla Máňa. „Podívejte se, jak Adélka umí vždy letět
stejným směrem jako Lojzík. To bude asi tím, že se mají tak rádi,“ řekl malíř
Augustýn.
Snažíme se, aby byl pohyb při kreslení řady smyček plynulý, aby dítě kreslilo celou řadu jedním tahem,
pohyb ruky vycházel z ramenního kloubu.

14

KDV0003_sazba.indd 14

9.4.2009 9:36:39

„Počkejte na zítřek,“ lákal pastelky malíř. „To bude letecký den. A to teprve
uvidíte, co dvojplošník Lojzík všechno umí.“ Opravdu, druhý den se pastelky
a tužky nestačily divit. Lojzík křižoval celou oblohu. Adélka takové kousky
ještě neuměla a tak Lojzíka pozorovala ze země.
Nekonečno, ležatou osmičku, dráhu letadla nejdříve několikrát obtahujeme v předkresleném větším
tvaru, až posléze se dítě snaží kreslit prvek samostatně.

15

KDV0003_sazba.indd 15

9.4.2009 9:36:48

Adélka ale uměla vzlétnout k mrakům. Ze země se rozlétla, rychle nabrala
výšku a už byla až u mraků.
Nový prvek – stoupající šikmá čára s mírným prohnutím - je v publikaci jedním z prvních elementů tvořících písmo. Setkali jsme se již se šikmou čarou v podobě dešťové čáry, která tvoří sklon písma. Tento
prvek je součástí např. psacího písmene „t“ apod. Některé děti tento prvek uplatnily již při kresbě smyček,
některé kreslily pouze šikmou čáru. Čáru vedeme odspoda nahoru.
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Najednou se přihnalo mraků více a bylo po létání.
Jestliže kreslení smyček v této podobě je pro dítě obtížné, můžeme mu napomoci nakreslením teček,
obrázků, okolo kterých dítě tvoří smyčky.
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S přibývajícími mraky nebyla žádná legrace. Začalo být takové chladno, až
pastelkám i tužkám byla zima. „Zvu vás na čaj, ať mi nenastydnete,“ pozval
všechny malíř Augustýn. „Půjdeme vedle do cukrárny. Honem běžíme, ať
nám není zima.“
Dráhu obtahujeme plynulým, nepřerušovaným pohybem, uvolněnou rukou.
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