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souboj bacilů a vitamínů

prostřený stůl



Souboj bacilů a vitamínů 
-práce s papírem
-malování
-kreslení

Náročnost: **
Věk: 4+ 
Potřebujeme:
-barevné papíry 
-papír A3
-křídy, voskovky nebo pastelky
-nůžky, lepidlo
-temperové barvy nebo tuše 
-ping-pongové míčky nebo brčko
-větší plastové misky, hadr

Postup:
Na tmavý papír nakreslíme křídami nebo voskovkami
bacila, záporného hrdinu. 
Na světlý papír naopak zase postavičku, která představuje
"vitamín", kladnou postavu. S "vitamínem" si s dětmi
můžeme vyhrát a sestavit jej z různých druhů ovoce a
zeleniny. Také se nabízí možnost připravit koláž z různých,
předem vystřižených tvarů ovoce. 

Dětem se celá aktivita velmi líbí, zvlášť, když je čeká závěrečná bitva-souboj bacilů a vitamínů za pomoci 
barev. Zvolíme si pro každého hrdinu 1 barevný odstín.

1. varianta: Připravíme papír A3, kterému zvedneme okraje.
Namočíme 2 ping-pongové míčky, každý do jiné barvy a kutálíme jimi po papíru. (Také můžeme zkusit 
kuličky-skleněnky. Gumové míčky-tzp. hopskulky se moc neosvědčily, skákaly nám po celé dílně:-))

 



2. varianta: Na papír kápneme 2 různé odstíny tuše a pomocí brčka rozfoukáváme. Klidně podle situace  i 
přidáme další barevné  odstíny.

3. varianta: můžeme vyzkoušet jezdit po papíru autíčky, jejichž kola jsme namočili do naředěné temperové 
barvy.



Prostřený stůl
-práce s papírem
-malování
-kreslení
-grafické techniky (otisky)

Náročnost: ** 
Věk: 5+ vhodné i pro starší děti

Potřebujeme:
-papír A3 na pozadí 
-papír A4 na kreslení tuší
-tuš, špejle
-vodovky, štětce
- nůžky, lepidlo
-temperové barvy
-plastelínové razítko atp.
-houbička

Postup:
Větší papír nazdobíme otisky pomocí plastelínorytu nebo třeba polystyrenových razítek nebo jiné grafické 
techniky či klasickými  razítky – třeba z brambory nebo jiné zeleniny či ovoce. Možností je mnoho. Pozadí 
může znázorňovat ubrus, na který umístíme  (nalepíme) vystřižené nádoby, talíře s jídlem apod. věci, které 
chceme mít na prostřeném stole.
Obrázky kreslíme černou tuší a kolorujeme vodovými barvami. (Také postačí výrazná kresba tužkou a 
pastelkami.) Vytvoří se pak hezký kontrast k tištěnému ubrusu.
Po zaschnutí obrázky vystřihneme tak, abychom zachovali linie kresby a nalepíme na pozadí, což je "ubrus" 
zdobený otisky.



Tipy na tvoření: 
Můžeme zobrazit různá témata: ranní snídani, oběd, večeři, svatební hostinu, narozeninovou oslavu, 
podzimní stůl, vánoční hostinu atp...
Také můžeme zdobit papírové talířky a ty pak nalepit na nazdobený podklad.
Jako podklad můžeme samozřejmě využít už hotový papír s ozdobným dekorem nebo využít barevnou 
čtvrtku.

Jak na tisk z plastelínorytu:
Použijeme kousek vyřazené plastelíny, kterou vyválíme na rovnou placičku. Do placičky ryjeme špejlí nebo 
jiným ostrým předmětem jednoduchý motiv. Naneseme barvu pomocí houbičky (jemným tupováním, menší 
množství) nebo použijeme pěnový váleček, pokud máme.
Placičku položíme na papír, přitlačíme a otiskneme. Takto můžeme pokračovat v tisku, pouze občas 
obnovíme kresbu. Nebo placku převálíme a vyryjeme jiný motiv.

Neváhejte s dotazy, komentáři, pokud budu vědět ráda odpovím a poradím...
Další inspirace a výtvarné techniky najdete také na blogu: www.vytvarne-navody.cz/blog

Fanděte výtvarným nápadům na Facebooku : Výtvarné nápady Jany Podzemné

Pokud chcete více návodů a inspirace, budu ráda, pokud navštívíte i internetový miniobchůdek, kde 
nabízím např. e-booky s návody na tvoření, soubor šablon a obrázků, který se stále rozšiřuje  a 
videokurzy. 

http://www.vytvarne-navody.cz/obchudek/
http://www.facebook.com/vytvarnenapady
http://www.vytvarne-navody.cz/blog


Jana Podzemná, j.podzemna@ email.cz


