
INTERAKTÍVNY METODICKÝ MATERIÁL PRE DETI,  RODIČOV A UČITEĽOV

Asociácia slovenských filmových klubov sa venuje už viac 
než desať rokov vzdelávacím projektom pre deti a mládež. 
Vďaka podpore z Audiovizuálneho fondu pokračuje už 
piaty rok v školskom roku 2019/2020 vzdelávací projekt  
pre žiakov z prvého stupňa základných škôl – Filmový 
kabinet deťom.

Lektorky FKD naučili za päťročné obdobie deti čo je animá-
cia, ako vzniká animovaný film a aké sú základné techniky 

animácie. Filmový kabinet deťom sa zameral tentokrát na 

techniku animácie LINORYT, KRESLENKA, PLOŠKOVÁ ANIMÁCIA 

a BÁBKOVÁ ANIMÁCIA.

Metodický materiál ponúka deťom, rodičom a aj učiteľom 

zopár nápadov a tipov, ako si vedomosti z FKD overiť  

v praxi, no predovšetkým spoločne stráviť voľný čas  

a dobre sa zabaviť.

1. Monštrum (réžia Martin Snopek)

Vyfarbi postavy na obrázku. Porozprávaj príbehy  
o ľuďoch z obrázku, ktorí ťa zaujmú.

FILMOVÝ
KABINET

DEŤOM

6. ŠARKAN (réžia Martin Smatana)

Vymaľuj si šarkana. Za pomoci rodičov alebo priateľov ho spevni  
z druhej strany drevenými špajľami. Kam tvoj šarkan poletí a prečo?

Filmový kabinet deťom finančne podporil: VYDALA:



2. TRESKY PLESKY – Výbuch sopky (réžia Veronika Kocourková)

Ako si vyrobiť sopku? Sopka je vysoký kopec, ktorý má uprostred komín.  
Cez komín a priľahlé cesty vo vnútri sopky sa na povrch vylieva horúca láva.

Čo budeme na pokus potrebovať? 

• plastelínu 
• sódu bikarbónu
• potravinové práškové farbivo 
• ocot

3. NEŠŤASTNÍK (réžia Natália Zabáková)

Nauč sa kresliť vtáčika. Podľa návodu nakresli vtáčika. Vyfarbi ho, vystrihni,  
nalep mu zozadu šnúrku a zaves si ho na obľúbené miesto v tvojej detskej izbe.

4. TRESKY PLESKY – Lavína (réžia veronika Kocourková)

Postav si snehuliaka z dvoch obyčajných surovín.

Pomocou tohto návodu si môžeš postaviť snehuliaka v akomkoľvek počasí. Stačí skombinovať iba dve suroviny. Do misky 
nasyp 3 šálky sódy bikarbóny a vmiešaj do nej jednu šálku lacného kondicionéru na vlasy.

Zmes dobre rozmiešaj! Ak bude príliš lepkavá, pridaj viac sódy bikarbóny, aby vznikla príjemná hustota podobná snehu. 
Umelý sneh môžeš ľubovoľne modelovať a vyrobiť si z neho aj krásne vianočné dekorácie.

5. ŠARKAN (réžia Martin Smatana)

Dokresli do obrázku ľudí, ktorých máš najradšej na svete. Porozprávaj prečo.
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Sopku postavte na tácku, aby láva 
nevytiekla tam kam nemá! Pomaly 
nalejte do komína na sódu bikarbónu 
ocot. Reakcia sa dostaví ihneď! A máme 
doma sopku!

Domácu sopku si pripravte z plastelíny. 
Vytvarujte kopec, do ktorého 
spravte uprostred veľký komín.

Lávu si pripravte zo sódy bikarbóny, 
ktorú nasypte na spodok komína. Ak 
pridáte červené práškové potravinové 
farbivo, láva bude mať farbu ohňa.

Čierne korenie
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