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Skrze hmatku miminko dotykem vnímá okolní svět v době, 
kdy s námi ještě nemůže běhat jako o závod. Formy, které 
kousku dřeva s láskou, s citem vtiskujeme, působí na jeho 
celý organismus. Tady si můžeme uvědomit, že nejvíce se 
člověk vyvíjí a roste v prvním sedmiletí svého života, než 
opustí máminu náruč a jde do světa – většinou do školy. 
To, co dítě v tomto období zažije, jaká slova, hudbu či zpěv 
uslyší, jakých předmětů se bude dotýkat, jaké barvy bude 
vnímat a tak dále, to vše působí na jeho vývoj.

Hmatkou si dítě tříbí cit, představivost, a tak je dobře, když 
má v sobě různé formy: prohlubně, zakřivené plošky nebo 
vyvrtanou díru (měla by být tak velká, aby v ní neuvázly 

malé prstíky, ideálně vyvrtat sukovníkem o průměru 
20–25 milimetrů). Hmatky by neměly být příliš velké, hra-
nolek může mít rozměr třeba 6,5×3,5×2,5 cm. 

Vždy, když vyřezáváme, opracováváme výrobek ze všech 
stran rovnoměrně. Tím snadněji najdeme hledanou formu 
výrobku. Při řezbání prohlubní je vhodné upnout hmatku 
do svěráku a nahradit nožík háčkem viz foto 4. Používám 
ho také při vyřezávání lžic a vůbec miskovitých forem. Na-
konec můžeme hmatku mírně osmirkovat. Brusivo z běžně 
dostupných brusných papírů není pro miminko až takový 
hit, a tak broušení nepřeháníme.

TEXT: 
Marek Vodička

Od tatínka 
pro miminko

Narodilo se Vám nebo Vašim přátelům v nedávné době děťátko? Nebo na jeho příchod 
netrpělivě čekáte a už jste rozhodnuti, že byste mu raději místo umělého dudlíku chtěli 
dát něco „opravdovějšího“? Co takhle vyrobit hmatku – kousátko ze dřeva? Stačí Vám 
obyčejný nožík a kousek měkkého dřeva, může být i suchá větev z lesa. Řezbářským 
nožíkem to půjde nejlépe, jestliže ho však nemáte, nenechte se odradit.

drevene-kliky.cz

http://www.drevene-kliky.cz


Pravý domácí časopis | 21 

Když rodiče vidí pohrávat si své děti s kouskem dřeva, které sami opracovali, 
je to veliká radost. Stejně jako když pak děti odrostou, vy u řezby zůstanete, oni 
přijdou a řeknou: „Tati, já chci taky vyřezávat.“ Na takové zážitky se ještě dlouho 
vzpomíná. 

Když miminko poporoste, můžeme vyrábět větší hmatky ve formě zvířátek: 
veverky, ptáčka, koníka atd. Kdo bude chtít, může vyřezat i první malou panenku 
– chrastítko: Potřebujeme hranolek o rozměrech přibližně 10×3,5×3,5 cm. Nejprve 
si nakreslíme tvar panenky. Uřízneme ji a pustíme se do práce nožíkem. Kdo 
má doma akuvrtačku, může vyvrtat zespoda co nejhlubší otvor pro korálek, 
vložit korálek, uříznout kus týble (dřevěná tyč o různých průměrech, k dostání 
v železářství) a zalepit jím vyvrtaný otvor. Lepidla nanášíme jen trošičku, a to 
pouze na začátek týble, aby se s ním miminko nedostalo do kontaktu, když bude 
panenku olizovat.

Pojďte to zkusit s námi, dílnič-

ky najdete na www.mavlnka.cz 

Řezbářské nožíky, menší dláta 

a háčky mohu doporučit od šu-

mavského patriota Zdeňka 

Liberdy z Volar: www.fler.cz/

sumavaci Nožíky s dlouhou 

rukojetí se výborně hodí pro 

vyřezávání s malými dětmi, 

kdy můžeme vést jejich ručku 

a zároveň mít jistotu, že se 

neříznou.

Tati, já chci 
taky vyřezávat.
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