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Linka projektu

Dřesk a Tilpína jsou kreativní bytosti, které se 
nečekaně zapojují do dětských tvořivých chvilek.

Mají rádi, když si s nimi někdo hraje, zkoumá 
s nimi předměty a také materiály, ze kterých jsou 
vyrobeny — mačká, trhá, stříhá, vrtá, maluje, 
navléká, staví. Přichází za učiteli do MŠ s „truhlou“ 
plnou materiálů, pomůcek, nástrojů a učí je, jak 
znovu děti získat pro kouzlo kreativní tvorby s těmi 
nejzákladnějšími materiály jako jsou dřevo, sklo, 
kov, textil, papír, hlína.





Hmota
Ze staročeského homota („látka, hmota“ ale i „vlhkost v těle“).

Nepříliš jasné, stejný význam má jen slovinská gomóta („hmota, masa“), 

možná vychází z kořene *gom- u praslovanského *gomola („hrouda“), 

z něhož pochází i české slovo homole.

Gebauer naproti tomu zastával názor, že vzešlo z latinského humectus („vlhký“) a 

hlásková podobnost s hmatati vedla k posunutí významů.

Význam slova HMOTA 
podstata živé a neživé přírody (vše, co má hmotnost)

(užší význam) látka, z níž se něco vyrábí 
(zastarale, fyzikálně) hmotnost
(v náboženství) protiklad ducha 
(studentský slang, v právu) občanské právo hmotné
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Hmat
Hmat nevnímá člověk jen jedním orgánem, jako u ostatních 
smyslů, ale povrchem celého těla.
Hmat zahrnuje vnímání dotyku, tlaku bolesti, chladu, tepla, 
vibrací i polohy těla. 
Nejcitlivější místa hmatu jsou na konečcích prstů a špičce 
jazyka.

Co všechno ruce dovedou?
Čeho se rádi dotýkáme?
Jak pečujeme o své ruce?

Jóga prstů.
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TVOŘENÍ = RADOST

Smích a úsměv jsou brány, jimiž se dá 
do člověka propašovat mnoho dobrého.

Christian Morgenstern



Těšíme se na setkání na Sluňákově.


