
VÝTVARNÉ NÁPADY KVĚTEN 2016 
Jana Podzemná

dárečky a překvapení na den maminek 
srdíčkové terče



srdíčková krabička
-prostorové a dekorativní tvoření
-práce s papírem
-recyklace

Náročnost: *** 

Věk: 6+ 

            Potřeby a pomůcky:
- papírová krabička, kulatá od sýrů nebo také skládaná
-tyčinkové lepidlo
-barevné dekorativní papíry, tvrdý papír na srdíčka
- nůžky, srdcová raznice (nemusí být)
- razítka nebo jiná oblíbená technika na zdobení
- knoflík nebo skleněný nuget do středu srdcové kytky

            Postup: 
• Pevnou krabičku, pokud seženeme, je hezké polepit

barevným papírem. Snadno je k mání  kulatá krabička
od sýrů nebo je možnost přímo si z barevného papíru
krabičku složit, což je náročnější postup.
Návod na skládání pěkné krabičky je například zde:
Na skládanou krabičku s víkem je nutné si nachystat 2 čtverce papíru, z nichž ten na víko 
musí být malinko větší, (raději vyzkoušet předem). Složila jsem pidi krabičku z ručního 
papíru a rozměry čtverců, aby víko dosedlo byly 15x15 a 16x16 cm. Krabičku pro zdobení 
víka je lepší si složit větší a čtverce si vystříhnout třeba z papíru o formátu A3.

•  Srdíčka vyseknutá z raznice nebo vystřižená ručně nazdobíme dle svého gusta. Pomohou 
různá razítka, bublinková fólie, efekty mramorování  s pěnou na holení (na fotografiích) 
nebo dokreslení podle fantazie atp...barvy na otisky volíme s ohledem na barvu krabičky, 
aby nám to ladilo. Klidně použijeme jednobarevný papír.

http://cs.wikihow.com/Jak-slo%C5%BEit-krabi%C4%8Dku-z-pap%C3%ADru#Struktur.C3.A1ln.C3.AD_sklady_sub


• Srdíčka přehnutá na  půl se skládají dokola, vytvoří květ. Přilepíme buď přímo na krabičku 
nebo ještě na podkladový tvar.  Pěkně vypadyly středy květů s nalepeným skleněným 
nugetem, knoflíkem nebo korálkem. Také nemusíme lepit srdcový květ přímo na krabičku , 
ale nazdobit můžeme třeba pohlednici, přáníčko. Skládáním srdíček a dalších tvarů 
vytvoříme i jiné varianty obrazců. Dovnitř krabičky ještě můžeme vložit malé překvapení 
nebo i vnitřek nazdobit.

srdíčkové „terče“

-malování a kreslení

Náročnost: *** 
Věk: 4+ 

            Potřeby:

- tvrdý papír
- tužka
- anilinové barvy
- nádobka s vodou a štětec
-trocha soli

         
            Postup: 

• Srdíčka se budou hodit nejen na den maminek. Velký obrázek udělá radost, stejně jako 
přáníčko v menším provedení. 

• Aby jsme podpořili souměrnost obrázku použili jsme čtvercový formát a na ten jsme kreslili
srdíčka, která se ve vrstvách zvětšovala. Stejně tak lze tvořit klasické kruhové terče nebo 
třeba vrstvit vlny.

• Takto předkreslený motiv se velmi dobře vybarvuje vodovými barvami. Jsou to vlastně, jak 



jsme se s dětmi shodli, takové relaxační vlastnoručně vyrobené omalovánky.
• Pokud budeme do vlhkého podkladu sypat sůl je důležité pro konečný krystalický efekt 

použít anilinové (brilantní) barvy nebo sůl také funguje na inkousty. Tyto a spoustu dalších 
efektů také popisuji v knize Výtvarný inspiromat.

• Obrázek se nechá zaschnout a sůl se odstraní suchým hadrem nebo ubrouskem.

Podívejte se také na další nápady a náměty, které připínám na nástěnky Pinterestu:
v květinovém duchu
další srdíčkové inspirace

Videonávody, fotky, články, inspirace 
 na Facebooku: Výtvarné nápady

Kontakt:
Jana Podzemná, j.podzemna@email.cz
www.vytvarne-navody.cz/blog

Možnost objednání:
Tištěná kniha Výtvarný inspiromat
on-line program Výtvarný rok

http://www.vytvarne-navody.cz/e-knihy-1/vytvarny-rok/
http://www.facebook.com/vytvarnenapady
http://www.vytvarne-navody.cz/blog
http://www.vytvarne-navody.cz/obchudek/kniha-vytvarny-inspiromat/
https://cz.pinterest.com/janapodzemna16/valent%C3%BDn-a-pro-maminky/
https://cz.pinterest.com/janapodzemna16/kv%C4%9Btinov%C3%A1-s%C3%ADla/
http://www.vytvarne-navody.cz/obchudek/kniha-vytvarny-inspiromat/

