Grafitti
Šéf: Barbora Chattová
Potřebný počet IST (na 10 skupin) a jejich role: např. 10, 1 ke každé skupině, vysvětlí a
hlídá dodržování pravidel/stopuje čas
Umístění:
Hrdina + symbolický rámec aktivity: Star Nymph
Symbolický rámec: Selfie tyčku a fotokoutek má dneska každý! Ale správný superhrdina
musí být krok napřed a vyzkoušet si zcela revoluční způsob zachycení našimi nekonečně
trvanlivými barvami. Zapomeň na zeď na Facebooku i na Instagram, portréty superhrdinů
teď budou viset jedině na našem SuperPlotě! V každém z nás je kousek superhrdiny! Tak
neváhej a pojď se zvěčnit jako superhrdina, nebo dohromady ve skupině vytvořte svého
originálního superhrdinu.
A selfie stick is pretty common and boring. Be exceptional with our SuperHero painting
style and be the first to create a SuperHero portrait on our SuperHero fancy fence! Let’s
make a cultural revolution with this SuperNew- “Paint It Together” style!
Popis aktivity:
Na stanovišti budeme mít různé superhrdinovské kostýmy, jeden z týmu se může do
kostýmu obléct a ostatní ho budou nastřídačku kreslit. Můžeme vyrobit speciální kostku,
kam nalepíme názvy/obrázky části těla, kterou má daný člověk kreslit. Tou budou
postupně
házet všichni členové týmu, dokud nebude superhrdina kompletní.
There will be a bunch of Superhero themed costumes that kids can dress into. One of the
group will dress in the costume and others will together paint a portrait of this kid, which
will be dressed as a SuperHero. There will be a special dice with body parts written on its
sides. The first kid will throw a dice and draw the body part chosen by the dice. Than
another kid will take its turn throwing a dice and drawing the Superheroes body part, until the
painting is finished.
V mezičase, kdy ostatní nekreslí na plátno bude možnost malování superhrdinovského
make-upu na obličej- hlavně kytiček a vílích ornamentů.
We can also make a Sperhero-face paintings in the meantime
Pravidla k vysvětlení:
Před vámi stojí superhrdina-model. Vaším úkolem je vyrobit mu společně věčný
SuperPortrét zde na našem SuperPlotě. V malování se budete střídat, výsledný portrét
bude vaším společným dílem. Jakou část těla kdo nakreslí určí naše SuperKostka. Každý
z týmu jí hodí a jakou část těla kostka ukáže, tu na plátno nakreslí. Postupně se vystřídají
v házení a kreslení všichni členové skupiny, dokud nebude superhrdina hotový.
There is one Superhero model standing in front of you/ Or you can choose one Hero from
your team and dress him as a Superhero and try to catch his awesomeness on the paper
with a paintbrush! Let’s do it together- let’s paint a collective portrait of our Superhero.
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There is a special magical dice with body parts written on its sides. You will throw that dice
and draw the body part chosen by the dice- and you will continue, till the portrait is
finished. Let’s go, who will be the first?
Materiál: povezeme z Jindřichova Hradce objemné superhrdinovské kostýmy, budeme
rády, když zbytek (kromě rukavic) sežene/nakoupí PRG tým.
● papírové role - pro každou skupinu jedna + několik náhradních
● provázek- pevný (sisal) 4 klubka
● nůžky - 2ks
● hadry na utření rukou- min. 10
● lavor s vodou
● vílí kostýmy (zařídíme- půjčíme nebo vyrobíme samy)
● barvy na kreslení- prstové barvy (nebo stačí jen tempery?), velké tempery- od
každé barvy dvě půllitrové lahve (nebo víc?, kolik bude skupinek?), štětce- různé
tloušťky, cca 30 kusů?, barvy na obličej- můžeme sehnat my, malé štětce na barvy
na obličej- můžeme vzít my
● OSB desky
● igelit
● případně rukavice pro alergiky k prstovým barvám - Topinka vezme celý balík
● superhrdinovské kostýmy na převlečení pro “modely”- vezmeme z JH
● kostka s názvy částí těla- vyrobíme- v několika kopiích
Možný způsob uchycení papíru: horní rohy prostříhnout a zavázat na pevný provázek
Bezpečnostní rizika: odřená kolena, pády, alergie na barvy na obličej
Na co se zaměřit při testování aktivity:
Výstup:
Aktivita tak jak je popsaná v pořádku proběhla, bez komplikací. U nikoho se neprojevila
alergie ani žádné jiné problémy. Temper i barev na obličej bylo dost, štětců kupodivu až
přespříliš- děti je po kreslení disciplinovaně umyly a byly hned připraveny pro další použití.
Jediná věc, které by se hodilo více byly vlhčené ubrousky na otření obličeje pro děti, které
si obrázek na obličeji nechtěly nechat. Sice byly blízko umývárky, ale protože aktivita
většinou zabrala celou půlhodinu, nebyl čas si dojít obličej umýt.
Je dobré mít více rezervních kostek! V takovém počtu děti se lehce ztratí, nebo v našem
případě prohodí dírou pod plotem :)
Převlékání do kostýmu superhrdinů se osvědčilo, některé skupiny si vymysleli superhrdinu
vlastního a společně ho kreslily- také varianta. Použitelné u starších a kreativních dětí.
Celkově aktivitu hodnotíme jako velmi povedenou :)
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