
� CIEĽ: žiaci si pri tvorbe geometrických útvarov 
z prírodnín precvičia priestorovú predstavivosť 

� DOBA TRVANIA: 45 minút 

� ROČNÉ OBDOBIE: jar – jeseň 

� VEK: 4. ročník ZŠ
� POMÔCKY: drievka, vŕbové prúty, stonky 

rastlín, záhradnícke nožnice alebo pílka
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Autori: Martin Kříž, Chaloupky o.p.s
Ďalšie inšpirácie pre učenie vonku nájdete na www.huravon.sk

1. Začnite najjednoduch-
ším útvarom: pravidel-
ným štvorstenom 
(potrebujete 6 drievok), 
pokračujte štvorbokým 
ihlanom, trojbokým 
hranolom a kockou.

Využitie v ďalších ročníkoch:

Trvalé geometrické tvary vytvorte z dreva alebo 
keramickej hliny.

- Šesťbokými hranolmi sú kryštály minerálov 
vrátane snehových vločiek.

- Kužele, to sú ihličnany, lieska turecká, 
niektoré vodné lastúrniky alebo ulitníky.

Viete, kde všade v prírode nájdete často takmer 
pravidelné geometrické tvary?

Rotačné tvary sa z drievok skladajú dosť nešikovne. 
Využite piesok, hlinu a formičky alebo nalejte do 
foriem vodu a nechajte ju vonku zamrznúť. Rotačné 
tvary vytvorte na pieskovisku pomocou drievok 
a špagátov, ktorými môžete tvary „obrábať“.

Vyrazte do záhrady a nájdite v nej tvary, o ktorých 
ste sa práve učili (ihličnany – kužele, strechy – 
ihlany či trojboké hranoly, stavby – kvádre a kocky, 
dosky a trámy – kvádre, jablká a huby – gule…).

- Dvadsaťsten tvoria telá niektorých vírusov 
(ide o dvadsať rovnostranných trojuholníkov). 

- Elipsoid tvoria niektoré semienka (žaluď, 
šošovica), vajcia, šišky.

- Skrutkovicu nájdete okrem DNA i v suchom 
struku, kmeňoch niektorých stromov, rohoch 
antilop, ulitách.

- Pologuľou je napríklad pancier suchozem-
ských korytnačiek, guľami sú semená hrachu, 
niektoré vajíčka, peľové zrnká, ovocné plody, 
hálky hrčiarok, huby…

2. Alebo nechajte žiakov, nech tvoria 
priestorové geometrické útvary sami 
v tímoch. Ostatní sa ich budú snažiť 
pomenovať.

3. Skúste vyrobiť celú skulptúru 
zloženú zo základných tvarov, 
na spoje použite klasické gumičky 
(budete potrebovať množstvo 
drievok, ideálne sú aj vŕbové prúty).

4. Najvyšším levelom 
je výroba modelu 
futbalovej lopty 
(ide o mnohosten 
zložený z päť- 
a šesťuholníkov).


