
  Artefiletika ako preventívna 
sociálno-výchovná činnosť 

v škole

Trvanie vzdelávania: 11.10. 
2018 – 8.2.2019
Meno účastníka: Mgr. 
Stanislava Rúfusová
Pracovné zaradenie: 
liečebný pedagóg CŠPP
Adresa pracoviska: CŠPP, 
Ul. Čs. brigády 2, Lipt. 
Mikuláš



  Vplyv artefiletiky na klienta 
s telesným postihnutím

Mgr. Stanislava Rúfusová
liečebný pedagóg CŠPP



Koláž z prírodnín vytvorená 
klientmi 

s telesným postihnutím



Pomôcky: kartónová podložka, rôzne druhy prírodného 
materiálu (napr. šišky, šípky, konáriky, kôra, gaštany, 
žalude, listy...), lepidlo

Postup: Na kartónovú podložku z prírodnín vytvoriť 
lesného škriatka. Prírodniny usporiadať a kombinovať 
podľa fantázie. Pomocou lepidla nalepiť prírodniny na 
podložku alebo na seba (z menších prírodnín vytvárať 
detaily (napr. časti tváre, doplnky na tele...). 

Koláž z prírodnín



Cieľ: rozvíjať tvorivosť a hravosť klienta,

sociálna facilitácia klienta,

podpora sebavedomia a sebaúcty.

Koláž z prírodnín



Použitie techniky: 

- pri klientoch, ktorí majú ťažkosti s nadväzovaním 
kontaktov so spolužiakmi 

- pri skupinovej práci stimulovať komunikáciu, 
spoluprácu, sociálne vzťahy

- na rozvíjanie jemnej motoriky a hmatového vnímania 
klientov 

Koláž z prírodnín



Vidličkové slnko klienta 
s telesným postihnutím



Pomôcky: Výkres (formát A3), temperové (akrylové) 
farby (žltá a červená), vidlička (kovová alebo pevnejšia 
plastová)

Postup: Do stredu výkresu vytlačiť väčšie množstvo žltej 
temperovej farby a do jej stredu menšie množstvo 
červenej temperovej farby. Pomocou vidličky 
rozťahovať farbu všetkými smermi zo stredu papiera po 
jeho okraje. 

Vidličkové slnko



Cieľ:  uvoľniť napätie, 

rozvíjať hravosť, experimentovať,

komunikovať,

rozvíjať spoluprácu a sociálne vzťahy.

Vidličkové slnko



Použitie techniky: 

- pri individuálnej práci s klientom, ktorý je v negatívnej 
emócii, na uvoľnenie napätia

- pri práci v páre (resp. v skupine) na rozvíjanie 
spolupráce, komunikácie a sociálnych vzťahov

- na rozvíjanie jemnej motoriky klientov s telesným 
postihnutím

Vidličkové slnko



Ak chcete pridať 
obrázok, kliknite 
na ikonu

Ďakujem za pozornosť!
Prajem pekný deň 
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