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úvod – Jak je to vlastně s Ježíškem?
Říkat dětem, že Ješíšek nosí dárky nebo ne? Někdo to řeší, mě se naskytlo příjemné 
rozuzlení a ujištění, že vše je, jak má být...
Dcera Zuzka měla letos na podzim 9 let, a už jí i díky diskusím ve škole definitivně došlo, že 
dárky spíše chystají a kupují rodiče a příbuzní než Ježíšek. Navíc se  podřekla babička, když
bědovala: co já zas letos budu budu shánět na Vánoce!
No, ale držela se dost dlouho a myslím, že to byla hezká představa, stejně jako uvědomění
 si, že rodiče se snažili a snaží o obložení vánočního stromečku. A že vymýšlet a dávat si 
navzájem občas dárky a překvapení je příjemné.

Přeju krásný předvánoční i vánoční čas s veškerou atmosférou, která k tomu patří.

Jana Podzemná

Lektorka výtvarných kurzů pro děti i dospělé,
 výtvarnice se spoustou nápadů.
Zkouším nápady s dětmi v praxi,
 a pak o tom píšu...e-booky, články, knihy...

Jana Podzemná
Autorka webu
www.vytvarne-navody.cz
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Jak si užít tradiční Vánoce: 
Perfektní klidnou a pohodovou atmosféru vytvoří spousta vánočních obyčejů, tradic, 
dobrot, písniček, dekorací...každý má na to svůj recept.
Co nejvíce vánočních motivů jsem se  pokusila shrnout do "vánočního pexesa" 
(v příloze šablon).
Obrázky je možné nakopírovat 2x, zadní stranu podlepit tvrdým, třeba dekorativním 
papírem. Vystřihnout jednotlivé kartičky a využít jako hru pexeso. Nebo třeba si jen 
každý den vytažením z pytlíčku připomenout atmosféru Vánoc v předvánočním 
čase...či zařadit obrázek do adventního kalendáře
místo bonbonů.

24. 12 - 6.1.  Vánoce

Jsou to pro většinu lidí nejkrásnější svátky v roce.
Zima v čase zimního slunovratu přechází do své
druhé poloviny. Pro křesťany jsou Vánoce oslavou
narození Ježíše. Milou připomínkou jsou Betlémky, ať
už si je vyrobíme nebo se jdeme na nějaký vydařený
podívat.

    24. 12. Štědrý den

Předvečer svátku narození Ježíše. S úklidem se to
nemá přehánět, ale tradičně se dříve hodně
gruntovalo. Předchůdcem stromečků byly Betlémky.
Stromečky nebo chvojí se dříve zavěšovalo ke stropu.
Stromeček na stojanu k nám přišel až po 1. světové
válce. Kapr, dříve postní jídlo byl zařazen na vánoční
tabuli také po válce. Oblíbené je čekání na zlaté prasátko, což je uprostřed přípravy 
štědrovečerní tabule velmi těžké.

   25. 12. Boží hod vánoční

Je to den narození Ježíše. Dříve se vůbec nesmělo pracovat, byl to den odpočinku. Dnes se 
tráví často v rodinném kruhu.

   26. 12. Svátek svatého Štěpána

Dříve den koledování, dnes hlavně příležitost k návštěvám a  procházkám. Sv. Štěpán byl 
jako kazatel ukamenován. Je patronem Maďarska. Štěpán je považován také za ochránce 
koní, dříve byl známý obyčej posypávání obilím, zřejmě jako zajištění budoucí úrody.

   28. 12. Svátek mláďátek

Mláďátka byly děti, které dal vyvraždit krutý král Herodes, když se dozvěděl, že se má 
narodit nový židovský král. Herodes se stal symbolem krutosti a některé maminky jím i dříve 
strašily zlobivé děti.
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    31. 12. Silvestrovské oslavy

Dříve se jako svátek „Silvestr“ neslavil. Dnes k němu patří velkolepé oslavy různě po celém 
světě.

    1. 1. Nový rok

Přejeme si zdraví a štěstí a zvědavě očekáváme, co nám nový rok přinese. Dáváme si 
předsevzetí. Dohoda začínat rok 1. ledna je novodobá, dříve se vše počítalo podle fází Měsíce
a postavení Slunce. Někde začínal rok 25. března, jinde 19. března, v našich končinách to 
býval 25. prosinec.

Na Nový rok se chodívalo koledovat, byla to příležitost si přilepšit. Zmy bývaly  často kruté a 
jídla a peněz málo.

    6. 1. Tři králové 
Tímto svátkem končí Vánoce, dříve se odstrojoval stromeček, chodilo se na tříkrálovou 
koledu. Podle legendy se v den narození Ježíše objevili 3 mudrci od východu a donesli 
malému Ježíškovi dary. Cestu jim ukázala jasná hvězda (kometa).
Časem se místo mudrců ustálil pojem „králové“. Na dveře se dříve (a často někde ještě dnes,
když maskovaní králové obcházejí obydlí) psaly znaky:  K+M+B. Kašpar. Melichar, Baltazar.
Dříve byl za „toho černého“ považován Kašpar, v současnosti je to podle literatury Baltazar.

Vánoce ve světě:
Všude, kde se šíří křesťanské tradice se objevuje Ježíšek. Ostatní případy jsem se pokusila 
shrnout do mapky:-)
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Postupy a návody:

1. Vločky a hvězdy z papírové krajky
 (s využitím zmizíkové techniky)

    Náročnost: *** 

    Věk: 4+ (pomoc s natíráním inkoustem a skládáním) 

Potřebujeme:

-papírovou krajku pod zákusky-kulatou 

(v papírnictví stálo 1 malé kolečko 1 Kč,-, sada 4 větších za
11,-Kč)

-čtverečky malých papírů (třeba z kancelářské kostky a
nemusíte nic měřit)

-barevné papíry podle potřeby

-nůžky, lepidlo v tyčince

-modrý inkoust, štětec, trocha vody

-zmizík

-provázek na zavěšení

Postup:
1. Připravíme si čtvereček papíru potřený

inkoustem nebo můžeme rovnou skládat rohy
papíru na střed a inkoustem pomalovat jen
míska, která se budou zmizíkovat.

2. Skládání je jednoduché, jako základ na parník.
Viz. nákres nebo videonávod v odkazu. Také
stačí jen trochu ohnout rohy. Odstávacící rořky čtvercové skládanky připomínají 
hvězdu a toho využijeme.

3. Nazdobené a seskládané hvězdy přilepíme na papírové kolečko. Můžeme z obou 
stran, pokud chceme pověsit do prostoru nebo na okno. Papírovou krajku si můžeme 
i vyrobit.

4. Kombinací, jak seskládané bílé i barevné papírové hvězdy nebo upravené čtverečky 
umístit na kolečko je mnoho. Např: bílé kolečko, na to větší modrou hvězdu a 
nakonec malou hvězdu z bílého papíru.

 
K tomuto postupu existuje i podrobný videonávod zde: 
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Tipy na zmizíkování:

1/ Velmi malým dětem (do 4 let), raději čtverečky papíru přebarvěte inkoustem sami, zmizíkovat 
už zvládnou).

2/ Inkoust lze také jemně naředit vodou a získáte odstíny modré. Příliš světlá modrá už však 
nemá dobrý výsledek v kombinaci se zmizíkem.

3/  Vyplatí se dělat zmizíkem velmi jednoduché tvary až do krajů papíru. Tečky, kolečka, křížky- 
zvládnou i nejmenší. Při seskládání stejně některé ozdoby zaniknou.

4/ Jiná varianta, pokud si chcete se zdobením vyhrát: Zmizíkujte až přesně seskládané rohy 
čtvercového papíru (budoucí hvězdy-vločky).
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2. Tři tipy na zimní dekorování papírů
 - otisky bublinkové folie
 - otisky z destičky
 - otisky barvené rýže

    Náročnost: *** 

    Věk: 1,5+ (s asistencí dospělého) 

Potřebujeme:

-barevné i bílé papíry různé gramáže

-temperové barvy (bílá a modrá )

nebo odstín dle vašeho výběru a podle barev podkladových papírů

-plastová podložka na barvy 

-houbička, hadřík na utření

-váleček (nemusí být,stačí i ruce)

- kusy bublinková folie

-láhev s uzávěrem

-plech nebo tác, noviny a papír. utěrky

Postup:

Otisky bublinkové folie:

1.  Houbičkou naneseme na bublinkovou folii trochu barvy.
2. Nabarvenou stranu položíme na čistý papír, vrch přejedeme válečkem nebo rukou 
a podíváme se na otisk.
3. Pomocí otisků můžeme pokrýt celou plochu papíru. Pokud zvolíme bílou barvu na 
tmavé pozadí, připomíná to sníh a zimní atmosféru. Zajímavé jsou i otisky tmavší 
barvou na světlý papír.
Další tipy: Otiskovat můžeme i na papírové tácky různých
tvarů, podklad využít na výrobu přáníček,
 balicího papíru, koláží a dalších dekorací.
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Otisky z destičky (jednoduchý monotyp): 

1. Na rovnou destičku, nejlépe plastovou (folie apod.), naneseme menší množství tak 
akorát husté tempery. Nanášíme houbičkou, štětcem nebo válečkem.
2. Na destičku kreslíme ostrou špejlí, opačným koncem koncem štětce, prstem...
3. Až je hotovo, položíme na desku čistý, předem nachystaný papír a sejmeme otisk-
přitlačíme rukou nebo přejedeme válečkem.
Další tipy: 
- Kreslit můžeme jednoduché motivy nebo jen abstraktní tvary. Je lepší předem 
vyzkoušet, jaká hustota barvy a nanesené vrstvy funguje. 
- Místo tempery lze použít barvu na linoryt. 
- Na destičku můžeme rozetřít i více odstínů barev pro pestřejší otisk.
- Podklad jde využít na výrobu přáníček, PF, zajímavých obrázků.
 

Otisky barvené rýže: 

 Postup barvení rýže (rýži využijeme na další projekty): 
1. Do uzavíratelné lahve, skleničky, nasypeme rýži. Přidáme barevný inkoust nebo 
tuš+trochu vody pro zesvětlení odstínu, chceme-li.
2. Na půl hrnku rýže jsem dávala 1 polévkovou lžíci inkoustu a 1 pol. lžíci vody. 
(Pokud nechcete otisky barvené rýže, dáte méně vody, např.jen 1 pol. lžíci barvy).
3. Sklenici uzavřeme a třepeme, až je vše rovnoměrně zabarveno. Vysypeme na 
připravený tác, podložený např. novinama nebo čistým papírem, pokud chceme 
snímat otisky rýže. Rovnoměrně rozvrstvíme po celé ploše. 
Další tipy: 
- Mícháním barevných tuší  můžeme vyrobit různé barevné odstíny. 
- Pokud dáme méně tuše a barvy, skoro
všechna barva se vsákne do rýže a podložka se
tolik nezabarví otisky rýže. 
- Naopak přidáním více tekutiny se jí možná i
trochu vylije na papír a podložka i rýže bude
déle schnout. Po zaschnutí vzniknou na
podložce zajímavé vzory.
- Nabarvený podklad i barevnou rýži využijeme
na různé kreativní činnosti.
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3. Přáníčka se zvonečky
 Náročnost: *** 

    Věk: 3+ (s asistencí dospělého-mašle) 

Potřebujeme:

-papír ozdobený otisky (třeba bublinkové folie)

-zvonečky vystřižené z papíru (viz. příloha šablony) 

-barevné fixy s tenkým hrotem nebo dřívko a tuš

-dekorativní lýko nebo stuha na mašli

-děrovací kleště (šídlo, ostré nůžky)

- tyčinkové lepidlo

- cedulka z papíru

Postup:

Otisky bublinkové folie:

1.  Na podkladový papír uděláme v horní části dvě
dírky, provlečeme kousek lýka/stuhu a uvážeme na
mašli.
2. Nazdobené zvonečky i cedulku s nápisem
přilepíme na přáníčko.

          Tip: Nechejte děti, aby si nápis na cedulku vymyslely:-)

Děti si to opravdu užily:
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4. Ozdoby z pecek a přírodnin
 Náročnost: *** 

    Věk: 2+ (s asistencí dospělého-příprava kartonu,
provlékání) 

Potřebujeme:

-tvary vystřižené z kartonu od krabic

-pecky různých plodů (popř. jiné přírodniny nebo koření)

-lepidlo Herkules, štětec

-děrovací kleště

-stužky, lýko, vlna apod.

Postup:

Pokud chceme lepit pecky, připravíme si je
předem:
Využijeme pecky z čerstvého i kompotovaného ovoce (i datlí), jinak je to spíše letní přípravná
sběratelská činnost:-)
Pecky dáme do hrnce s vodou, (na litr vody jsem přidala 2 vrchovaté pol. lžíce práškové 
nebo krystalické sody), např. do praček, na namáčení... Vaříme na mírném ohni asi hodinu, 
podle potřeby přidáme vodu, když se odpaří. Pecky přecedíme,vysušíme v papírové utěrce, 
vysypeme na tác a necháme dobře proschnout. Pak můžeme používat, jsou krásně čisté a 
třeba třešňové by šly využít i do masážních polštářků nebo
masážních krabiček na jemnou masáž nohou. Jen je nasbírat:-)

1.  Když budeme chtít tvary zdobit provlékáním provázků,
stužek apod., uděláme
po stranách kartonových ozdob několik otvorů na
provlečení.
2. Pokud je karton režný a stejně tak i pecky či přírodniny,
lépe vyniknou, pokud karton předem natřeme bílou barvou
(bílý latex nebo třeba akrylová barva).
3. Tvar z kartonu potřeme celý Herkulesem, silná vrstva
zajistí, že vše bude držet.
4. Skládáme a lepíme vzory z pecek, semínek, koření...
5. Po zaschnutí provlečeme ozdobné stužky.
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Tip na provlečení stužky na podkovu:
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Tipy na výrobky s využitím barvené rýže:
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5. Stromky a hvězdy z dřívek od nanuků
 Náročnost: *** 

    Věk: 2+ (s asistencí dospělého-barvení dřívek, lepení) 

Potřebujeme:

-dřívka od nanuků, lékařské špachtle, nabarvené
inkoustem nebo přírodní

-zmizík

-tavná pistole

-drobné ozdoby (výseky z raznic, knoflíky...)

-provázek na zavěšení

Postup:

Jak obarvit dřívka? 
Tip 1: Natřít inkoustem z obou stran.
Tip 2: Obarvit v uzavřené skleničce, kam přilejeme inkoust a
protřepeme. Postup podobný jako u barvení rýže.
Dřívka obarvená inkoustem, lze zdobit zmizíkem.
Pak už jen sestavit požadovaný tvar (stromek nebo
hvězdu)a slepit tavnou pistolí a připevnit 
Pokud nebudeme využívat zmizíkování, tak třeba
stromečkům můžeme nalepit drobné ozdoby a
připevnit provázek na zavěšení.
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6. Botičky a ozdoby ze slaného těsta
 Náročnost: *** 

    Věk: 2+ (s asistencí dospělého) 

Potřebujeme:

-slané těsto

-podložka a váleček

-nožík, špejle, vykrajovačky

-plech na sušení

-fixy nebo akrylové barvy na pomalování

Postup:

Příprava slaného těsta:
2 hrnky hladké mouky, 1 hrnek soli, 1 hrnek soli. Vše smícháme a vypracujeme těsto.

1.  Podložku poprášíme moukou a rozválíme těsto na placku. Vykrajujeme různé tvary
pomocí vykrajovaček, od ruky můžeme řezat tvary podle fantazie nebo použít 
šablonu.
2. Slané těsto na teplém místě perfektně uschne za několik dní. Je dobré podložit tác 
pečícím papírem a trochu poprášit moukou, aby šly tvary odlepit. Zkoušela jsem tvary
i sušit v trobě při teplotě 50°C, ale trochu se nafoukly. Nejlepší zkušenosti mám při 
samovolném sušení na vzduchu (trvá déle, ale u většího množství tvarů je to i 
výhodné).
3. Suché ozdoby můžeme libovolně zdobit, fixy, malováním akrylovými barvami, 
otisky razítek, potřít lepidlem a posypat třpytkami, glitry...

Tip: Zbytky těsta můžete uchvávat zabalené v igelitovém sáčku v ledničce, sůl je  
konzervant, těsto vydrží dlouho.
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7. Vánoční vrkoč
 Náročnost: *** 

    Věk: 3+ (s asistencí dospělého) 

Potřebujeme:

-sušené ovoce (rozinky, brusinky, jablka, švestky...)

-ostřené špejle a párátka

-gumové bonbony

-patizon nebo dýně, popř. jablko

Postup:

1. Na špejle navlékáme různé kombinace
sušeného ovoce.
2. Propojením špejlí můžeme vytvářet i složitější
tvary a ozdoby.
3. Pomocí gumových bonbonů vytvoříme základnu,
ze které můžeme propojením špejlí vytvořit složitější útvary, např. čtverec.
4. Konce špejlí s ovocnými dekoracemi zapíchneme ozdobně do patizonu. Místo něj 
můžeme použít předem upečený věnec z kynutého těsta.
Tip: Zkuste na špejle napíchnout pukanou kukuřici.
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8. Vánoční přáníčka s využitím pruhů 
dekorativních papírů

 Náročnost: *** 

    Věk: 5+ 

Potřebujeme:

-různé dekorativní papíry

-barevné čtvrtky o velikosti přáníček

-lepidlo, nůžky, tužka

-předlohy vánočních tvarů (kapr, zvoneček apod.)

Postup:

1. Dekorativní papíry rozstříháme na proužky.
Tip: Můžeme využít vlastní dekor třeba pomocí otisků ze str.2 nebo třeba zajímavý 
balicí papír i jednobarevné čtvrtky.
2. Proužky střídavě skládáme pod sebe a lepíme na bílý papír. 
Tip: Můžeme s mezerami lepit i na jednobarevný papír, aby vynikl zajímavý kontrast.
3. Pomocí šablon nebo předkreslených obrázků vystříhneme vánoční tvary. Budou 
ozdobené zajímavými proužky.
4. Získané tvary nalepíme na barevně odlišnou čtvrtku a získáme tak přáníčka
Tip: Využít můžeme i zbytky, z proužků papíru sestavíme a nalepíme např. svícínky.

 

16

http://WWW.vytvarne-navody.cz/


www.vytvarne-navody.cz                                                             Jana Podzemná, j.podzemna@email.cz

9. Vánoční provlékané stromečky a hvězdy 
 Náročnost: *** 

    Věk: 3+ 

Potřebujeme:

-stromečky nebo hvězdy z tvrdého papíru

-zbytky vlny nebo provázků

-nůžky

-děrovací kleště

Postup:

1. Z tvrdých papírů vystříhneme stromečky a hvězdy.
Tip: Chceme-li provlékat i do dírek, využijeme děrovací kleště nebo průbojník.Jinak 
lze větve stromečků či ramena hvězd jednoduše omotávat připraveným provázkem 
nebo vlnou.
2. Hotové tvary využijeme na výzdobu nebo je můžeme jednoduše dotvořit na 
přáníčka.
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Tipy na využití provlékaných tvarů:
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10. Vánoční kometa z papíru-na přáníčko
 Náročnost: *** 

    Věk: 6+ 

Potřebujeme:

-čtvereček papíru na kometu

-tužka, nůžky

-barevný papír na přání (A5)

-lepidlo

Postup:

1. Z tvrdých papírů vystřihneme stromečky a hvězdy.
Tip: Chceme-li provlékat i do dírek, využijeme děrovací kleště nebo průbojník.Jinak 
lze větve stromečků či ramena hvězd jednoduše omotávat připraveným provázkem 
nebo vlnou.

Vločky z prostříhaných tvarů, lze využít i takto:
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11. Jednoduché stromečky
+ finta na dokonalé využití papírové

čtvrtky 

 Náročnost: *** 

    Věk: 5+ 

Potřebujeme:

-papíry na stromek podle požadované velikosti,

 jednobarevné i s dekorem

-tužka, nůžky, lepidlo

-barevný papír na ozdoby

Postup:

Finta v dokonalém využití papírové čtvrtky: Spočívá v seskládání papíru a nastříhání 
na trojúhelníky tak, že nezbude žádný zbytek, který bychom nemohli využít.
1/ Papír seskládáme do harmoniky, aby nám vzniklo 8 částí. 
2/ Složením harmoniky vznikne obdélník, který rozstříhneme diagonálně. Dostaneme 
7 celých stomků a jeden rozdělený  na polovinu (2 úzké trojúhelníky, které můžeme 
slepit k sobě.
3/ Stromečky můžeme využít k výrobě koláží, přáníček. Stačí přidat proužek papíru 
jako kmen. Větší jednobarevné stromečky můžeme doplnit nalepením baněk třeba z 
dekorovaného papíru.
Tip1: Dobře se dá využít vánoční balicí papír.Na fotografii jsem použila papíry, které 
zbyly po zažehlování nastrouhaných voskovek.
Tip2: 2 vysoké stromečky získáme z jednoho obdélníkového papíru. (A5, A4, A3-
podle požadované velikosti). Z pravého a levého rohu narýsujeme ramena, která se 
protínají v horní části papíru, kde naměříme střed. Vystřihneme trojúhelník. Slepením 
2 zbylých úzkých trojúhelníků získáme druhý stromek.
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TIP 3: Papír určený na výrobu stromečků můžete také potisknout po celé ploše razítky  
(klidně razítka i klást přes sebe, aby se obrázky překrývaly a vytvořily hustý dekor).

Inspirace také zde: Nápady na výrobu jednoduchých vánočních stromečků:
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12. Přáníčka s použitím raznic

Náročnost: *** 

    Věk: 5+ (pomoc s přípravou papírů a výseky z raznic)

Potřebujeme:

-barevné papíry na přáníčka

- raznice s vánočními motivy (hvězda, vločka, stromek)

-tyčinkové lepidlo, nůžky

-gelová pera nebo např. fixy na popisky

-cedulky ze světlého papíru nebo předtištěné cedulky

Postup:

1/ Připravíme si papíry na přáníčka. Mohou být skládací nebo jen 1 arch.
2/ Nachystáme si i malé čtverečky nebo obdélníčky barevných papírů, ze kterých 
budeme razit vánoční tvary.
Tipy na ladění barev: Dobré je použít maximálně 2-3 odstíny na 1 práníčko+světlá 
cedulka nebo popisky děláme přímo na podkladový papír.
Efektní kombinace: červená, zelená+zlatá, fialová, režná+bílá-krémová, tmavě 
modrá, světlr modrá+zlatá nebo stříbrná...
3/ Připravíme si výseky. Na přáníčka využijeme pozitivní i negativní výseky. Zkoušíme 
různé kombinace, až jsme spokojeni, nalepíme.
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13. Figurky do Betlému

Náročnost: *** 

    Věk: 5+ (pomoc s lepením)

Potřebujeme:

-ruličky od toaletního papíru

- tvrdý papír

-tužky, nůžky

-kreslicí potřeby

-tavná pistole nebo lepidlo

-zbytky vlny

Postup:

1/ Připravíme si jednoduché makety těl z tvrdého papíru. Třeba podle přílohy v 
šablonách.
2/ Postavičky necháme dětem dokreslit, vybarvit podle fantazie.
3/ Přilepíme na ruličky pomocí tavné pistole nebo lepidla. Můžeme doplnit vlasy z 
vlny.
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13. Betlém

Náročnost: *** 

    Věk: 5+ (pomoc s
lepením)

Potřebujeme:

-barevný papír A3

-kus kartonu z krabice

- nůžky, lepidlo

-bílá temperová barva

-houbička

-špejle, vidlička, špachtle

-dřívka od nanuků

Postup:

1/ Barevný papír po stranách
zohneme, aby vznikl dojem rozkládacího Betlému a stability. Nahoře můžeme 
vystříhnout ozdobné oblouky.
2/ Pokud chceme vytvořit zimní atmosféru, natřeme celou plochu papíru bílou 
temperovou barvou. Hustší vrstvu barvy nanášíme pomocí houbičky.
Tip: Pěkná je kombinace tmavě modrý papír+bílá.

          3/ Do vlhké barvy vyrýváme jednoduché zimní motivy. Ze zbytků papíru můžeme       
            sestavit a přilepit Betlémskou hvězdu.
          4/ Z dřívek od nanuků sestavíme jednoduchý přístřešek.
          5/ Dozadu pro zlepšení stability můžeme přilepit obdélník kartonu s odklápěcí   
            nožičkou.    
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Tip na závěsný Betlém:

Na podložku vyřezanou z kartonu je nalepený textil. Obrázky jsou nakresleny tuší. Přetřeny 
klovatinou. Přes zaschlou klovatinu se malovalo pastelem. Pak se klovatina smyla vlhkou 
houbou, kresba tuší i jemná barevnost pastelů zůstala. Klovatina vytvořila bílá místa.

Obrázek je možno zavěsit na provázek nebo vyrobit opěrný systém jako u předchozího 
Betlému.
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14. Stromeček z vlněných míčků

Náročnost: *** 

    Věk: 5+ (pomoc s lepením a sestavením,

    děti zvládnou motat klubíčka)

Potřebujeme:

-vlněné koule

- papírová trubka od kuch. utěrek

- tavná pistole

-kolečko z kartonu-stojánek

Postup:

1/ Trubku přilepíme tavnou pistolí na stojánek.
2/ Připravíme si vlněné míčky různých velikostí. Využijeme zbytky vlny, které různě 
namotáváme přes sebe.
3/ Míčky lepíme od shora dolů. Od nejmenších po největší, aby strom měl pěkný tvar.
Míčky je potřeba hlavně v závěrečné fázi pořádně přitlačovat a vždycky chvíli počkat, 
až roztavený silikon zchladne a míček se upevní.

           4/ Stojánek můžeme třeba pomalovat barvou, která ladí s míčky. Já jsem jej polepila 
            peckami.
           Tip: Z vlněných míčků můžete sestavovat různé objekty, samotný míček použít na  
           výrobu panáčka. Menšími míčky polepit korpus na adventní věnec a získat zajímavou 
           dekoraci.
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http://www.ceske-tradice.cz/napady/kalendarium/advent-a-vanoce

tipy na výrobu vánočních stromečků:buggyandbuddy.com

tipy, co s dřívky od nanuků: buggyandbuddy.com/christmas-themed-popsicle-stick-crafts-
kids/
tipy na adventní kalendáře a dekorace: http://www.thecraftycrow.net/christmas/

Netradiční postup na sněhové vločky: http://purpletwig.blogspot.cz/2014/01/snowflake-
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Pinterest:

Obrázky a vánoční inspirace na Pinterestu:

   

28

http://WWW.vytvarne-navody.cz/
http://www.pinterest.com/janapodzemna16/v%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD-v%C3%BDtvarka/
http://purpletwig.blogspot.cz/2014/01/snowflake-paintings.html
http://purpletwig.blogspot.cz/2014/01/snowflake-paintings.html
http://www.thecraftycrow.net/christmas/
http://buggyandbuddy.com/christmas-themed-popsicle-stick-crafts-kids/
http://buggyandbuddy.com/christmas-themed-popsicle-stick-crafts-kids/
http://buggyandbuddy.com/10-christmas-tree-crafts-activities-kids/
http://www.ceske-tradice.cz/napady/kalendarium/advent-a-vanoce

	Snímek 1
	úvod – Jak je to vlastně s Ježíškem?
	Jak si užít tradiční Vánoce:
	Postupy a návody:
	1. Vločky a hvězdy z papírové krajky
	(s využitím zmizíkové techniky)
	2. Tři tipy na zimní dekorování papírů
	- otisky bublinkové folie
	- otisky z destičky
	- otisky barvené rýže
	3. Přáníčka se zvonečky
	Náročnost: ***
	4. Ozdoby z pecek a přírodnin
	Náročnost: ***
	Tip na provlečení stužky na podkovu:
	Tipy na výrobky s využitím barvené rýže:

	5. Stromky a hvězdy z dřívek od nanuků
	Náročnost: ***
	6. Botičky a ozdoby ze slaného těsta
	Náročnost: ***
	7. Vánoční vrkoč
	Náročnost: ***
	8. Vánoční přáníčka s využitím pruhů dekorativních papírů
	Náročnost: ***
	9. Vánoční provlékané stromečky a hvězdy
	Náročnost: ***
	Tipy na využití provlékaných tvarů:

	10. Vánoční kometa z papíru-na přáníčko
	Náročnost: ***
	11. Jednoduché stromečky
	+ finta na dokonalé využití papírové čtvrtky
	Náročnost: ***
	12. Přáníčka s použitím raznic
	Náročnost: ***
	13. Figurky do Betlému
	Náročnost: ***
	13. Betlém
	Náročnost: ***
	Tip na závěsný Betlém:

	14. Stromeček z vlněných míčků
	Náročnost: ***
	Literatura a zdroje:


