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Dobrý den,

Milí příznivci výtvarného tvoření,

vítejte do květnových dní!

Tentokrát je zde i něco pro kluky,opět v duchu výtvarné recyklace i hrátek s hlínou. I 
poněkud trhlá figurka Spange Boba z animovaného seriálu, ale děti vyrábění nesmírně bavilo.
Tady asi platí, čím větší ztřeštěnost, tím líp. Nápadů na internetu je spousta, ale jak zabavit a
motivovat děti k činnosti, to už je těžší někde najít. Toto téma mě hodně zajímá a myslím, že
v tom nejsem sama. Třeba vás budou inspirovat hrátky s hlínou.

Zdraví Vás
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1. Mořské radovánky se  SPANGE BOBEM

(figurka z potrefeného animovaného seriálu  vyrobená z molitanu)

Náročnost: *** 
Věk: 4+ s asistencí dospělého (stříhání a děrování molitanu, lepení tavnou pistolí)

Potřeby:
- kus molitanu nebo mycí houby
- ostré, větší nůžky
- tavná pistole
- zbytky papírů, fixy, pastelky
- brčka, vršky od pet-lahví,  síťka od citronů,
ruličky atp.
-tyčinkové lepidlo

Spange Bob

Tento seriál jsem nikdy nechápala, přišel mi takový dost střelený. Akorát se mi líbily ty 
výtvarné efekty na pozadí. Až jednou…Přišla jsem z práce nějaká unavená a díváme se 
s dcerou na TV.  Nějak jsem se na sledování zaměřila a nevím, jestli za to mohla ta únava 
nebo co…najednou mi to celé přišlo dost vtipné.
Na vysvětlenou pro nezasvěcené: Pan Krabs je majitel podniku, kde vyrábějí krabí 
hamburgery a dost své pracovníky buzeruje. Kupodivu (nebo se ani  není co divit, je to 
paralela dnešního světa...) to pracovníci s
humorem snášejí a vydrží ledacos. Zmíněnými
pracovníky jsou Spange Bob (mořská houba),
Sépiják a Patrik. Společně zažívají různá praštěná
dobrodružství, ale točí se to celé kolem práce v
podniku na hamburgery. No, není to spíš seriál pro
dospěllé?
A vznikl domácí Spange Bob z molitanu. Jestli si k
němu přiděláte Sépijáka a pana Krabse, či vyrobíte
úplně něco jiného je už na vás…

Postup práce:

Z kusu molitanu ustřihneme dle své potřeby a síly kvádřík vhodný na tělo. Jde to trochu 
ztuha a potřebovat budeme ostré nůžky.
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Na ruce vyrobené z brčka bude potřeba skrz molitan udělat z boku díru (pomohou ostré 
nůžky, případně jehlice na pletení atp.)
Brčko dírou prostrčíme a můžeme i využít ohebného kloubu na jedné straně a dát Bobovi do 
ruky třeba síťku.

Další výzdoba a výroba je dle nápadů a vlastní chuti vytvořit si hračku po domácku.
Obličej se dá přímo kreslit lihovou fixou na molitan. Nebo nakreslit a vystříhnout z papíru. 
Drží i tyčinkové lepidlo. Stejně tak náznak oblečení, kalhoty, kravata z kousku papíru.
Čepice z  ruličky od  toal. papíru.  Boty z vršků od pet-lahví….
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2. Auta a zvířátka v technicko-recyklovaném 
vzhledu

(recyklace CD disků , alobalu, různých
sponek, druků, klíčů apod. kovových
částí )

Náročnost: *** 
Věk: 4+ 

Potřeby:

 vyřazená CD
 knoflíky, kovové mini součástky ( spony, klíče, druky...)
 kousky kovových folií, alobal, víčka od plechovek
 zbytky barevného i novinového papíru, alobal
 vše další, co vás napadne použí , půjde přilepit a bude se vám hodit 

(drátky, brčka, vlna, provázky)
 lepidlo (Herkules nebo i tyčinkové)
 nůžky, štětec, fixy
  tvrdá podložka (karton na přilepení)

Postup práce:

CD a kulatá víčka od plechovek se báječně hodí na výrobu kol,
hlaviček zvířátek i jako základ na kytky. (Existují otvíráky na
plechovky, které víčko fajnově otevřou bez ostrého okraje.)
Karoserii či jiné tvary vytvoříte zmačkáním alobalu do
patřičného útvaru. Disky kol, hlavy zvířátek atp. Můžete
nazdobit drobnějšími předměty z vašich sbírek. Zvlášť 
u dopravních prostředků všeho druhu vypadá moc dobře použití různých technických 
součástek a kovových předmětů.
Nejlépe je vše nalepit na tvrdý lepenkový podklad, třeba staré školní desky. Podklad může 
být i nabarvený. Dobré lepidlo nebo tavná pistole to vše pojistí.
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3. Náměty na hrátky s hlínou – bez vypalování
Koupíte balík hlíny a máte vystaráno.
Dobře uzavřený vydrží balík hodně dlouho a hlínu můžete na hraní používat 
opakovaně.

Náročnost: *** 
Věk: 1+ 

Technické informace:

Druh použité hlíny: 
jakákoliv světlá nebo tmavá hlína bez ostřiva
(šamotu) je vhodná, tak , aby byla příjemná na
dotek.
Jedná se o aktivity, kdy hlínu nebude potřeba vypalovat.
Pouze po akci zkontrolovat, zda v hlíně nezůstaly kousky
 špejlí a jiných nechtěných částic. 
Po práci je nutné hroudy hlíny zabalit do vlhkého hadru a 
neprodyšně uzavřít do igelitového pytle, aby bylo možné
opakované použití.
Hlína se prodává v balících po 10 kg. Tato krychle
vystačí zhruba na aktivity pro skupinku 6-8 dětí.
Počítá se s tím, že hlína stále zůstává. Používá se 
na hravé aktivity opakovaně (nevzniká trvalý výrobek, ale prožitek z výtvarné 
hry.)

Potřeby a pomůcky  :

- keramická hlína
-lanko (vlasec) na řezání hlíny
-velký ubrus na podlahu nebo stůl
-špejle, brčka, bužírky, mušle, tkaničky od bot, aj. předměty, které jdou do hlíny 
zapichovat či jimi hlídu zdobit
- plastová zvířátka, autíčka atp.
-dřevěná  modelovací očka, nožíky, vidličky, špachtle apod. nářadí
- popř. další rekvizity potřebné na hraní

lanko upevněné na dřevěných korálkách dobře řeže hlínu
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MOŘSKÝ ÚTES

Tato hravá aktivita se hodí kdykoli v úvodu nebo 
závěru činnosti, kdy tvoříte či malujete moře, 
námořnickou tematiku, mořskou floru a faunu…
nebo třeba výše zmiňovaného Spange Boba-celý 
seriál se odehrává pod mořskou hladinou. Navíc 
můžete z hravého úvodu, pokud to věk dětí dovolí,
 přejít na navazující tematické tvoření z keramické
 hlíny.

                              
                              Nejlépe je pracovat na podlaze

vypodložené starým ubrusem. Plastovým
nebo klidně i textilním. Hlína jde dobře
vyprat.  Doprostřed umístíme celý kvádr
hlíny a představíme jej dětem jako kus
mořského útesu, skály. Útesy jsou však
vymleté mořskou vodou, jsou v nich různé
záhyby, díry. Vše jde vyhloubit pomocí
různých nástrojů a nářadí viz.potřeby a
pomůcky. Malé děti nejvíce ocení různé
špejle, dřívka a brčka, která mohou do
hlíny strkat a dělat díry či je nechat zapíchnutá. Větší mohou zkoušet i vybírat hlínu pomocí 
modelářského očka. 

                              Mám tyto aktivity vyzkoušeny mnohokrát i v kroužcích pro děti od 1,5 roku. Musím říc, že je 
“rýpání” v hlíně a zkoumání materiálů velmi baví a vydrží u toho překvapivě dlouho. 

                               V další fázi můžete na útes umístit mušle, škeble pokud máte. Zasadit “chaluhy a mořskou 
trávu” v podobě brček, bužírek, tkaniček od bot...

traké j                     Také je zde možnost dát každému dítěti kus hlíny zvlášť, ať si vytvoří svůj menší útes nebo 
podmořskou sopku sami.

Potom                     Poté můžete vytvořit společně na podložce celou podmořskou sestavu útesů. I doplnit 
rekvizitami z papíru (ryby, mořští živočichové atd.) Akorát to odlepování mušlí pak jde 
ztuha...                                 

                                SKRYTÉ POKLADY                                                          
                                 
                                Na hledání skrytých pokladů je potřeba připravit si “poklad” a vložit jej třeba do igelitového 

sáčku. Dávám někdy dovnitř také např. několik plastových zvířátek, která bude potřeba 
zachránit. Sáček s pokladem se pak umístí předem a tajně dovnitř hlíny. Hledání pokladů mají
děti moc rády. Možná je v tom skryta i paralela - co je venku, je i uvnitř. Poklady v sobě má 
každý z nás. Akorát nám dospělým  jde to hledání a dolování, skrz všechny ty slupky a životní
události, často dost ztuha. Ať se to daří dětem, to je náš úkol, jim to nenásilně připomínat.

M                            
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                                Jak na to:

                                Hlínu je potřeba naporcovat na silnější pláty. Velmi dobře a jako “po másle” to jde lankem. 
Lanko se dá zakoupit, ale i jednoduše vyrobit např. navázáním rybářského vlasce nebo 
podobného lanka na 2 větší korálky. Korálky se drží v ruce, napínají lanko a lankem se řeže. 

                                Jednotlivými pláty se posléze obloží poklad, vytvoříme jakýsi kopec, horu...
                              Děti se pustí do prozkoumávání kopce podobně jako v prvním námětu. Navíc mohou vytvářet

stopy pomocí různých otiskovacích nástrojů. Pustit se do děrování a nakonec rozřezání hlíny a
vysvobození zvířátek nebo nalezení pokladu. Naporcovaná hlína poslouží na další tvoření 
nebo ji můžeme uschovat.

                       
                                
                              

   

SKRY                       
                                TAJEMNÝ STROM

je pod                     Podobná varianta jako „skryté poklady“ akorát si vyrobíme jednoduchý strom. Základem je 
silný válec z hlíny, dovnitř na zpevnění konstrukce můžeme dát srolovaný papír a ukrýt třeba 
také poklad nebo zvířátka či jiné hračky...vílu, skřítka.

                              Strom je holý, bez větví, můžete ho probouzet, nechat vyrůst větve v podobě zasazených 
brček, špejlí. Na špejle se dají navlékat jednoduché ozdoby s dírou (listy, květy). Třeba velké 
korále nebo si můžete jednoduché kytky a listy vyrobit z papíru. Kmenu stromu můžete 
dotvořit kůru, škrabáním pomocí vidliček.Hledí p                     

                              Nastává trochu pikantní situace, pokud se chcete dostat dovnitř stromu a vlastně jej 
rozporcovat. Když je často už dost pěkně nazdobený, aby to dětem nebylo líto. Řešila jsem to
tak, že jsem „vyčarovala“ na kmeni dvířka, udělala jsem otvor. Tam už bylo vidět, že strom 
něco skrývá a vylézaly ukrytá zvířátka nebo jiný poklad. Také můžete poprosit strom, zda by 
vám nedal kus hlíny na  tvoření. Malé děti to většinou moc neřeší a destrukci i dokonají samy.
Zvířátka lezou po stromě, strom se bortí, je celý děravý atp...

                              Jinak je dobré strom nechat bokem na výstavě a uklidit, až děti odejdou.
Malé d
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SKRY                       

                                

                                 AUTODRÁHA

                                 Varianta, kterou ocení kluci. Z nařezaných plátů můžete stavět silnice, železnice, mosty, 
dráhy, křižovatky...

                               Hodí se mít v zásobě několik autíček, která snesou jízdu v terénu...Připojit se můžete i s 
výrobou jednoduchých dopravních značek (tvar přilepený na klacíku, špejli) nebo třeba 
stromů kolem cesty...
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