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úvod – Taky se těšíte na jaro?
V únoru se už asi všichni těší. Někdy zapomínám, že se to čekání dá zpříjemnit 
vypěstováním něčeho zeleného a vitamínového. Jako je třeba rychlení řeřichy, jde to i 
zábavně jako v tomto článku:
Zpříjemněte si jaro třeba i květinovým tvořením, doufám, že vám v tom bude nápomocen i 
trento e-book.

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

www.vytvarne-navody.cz

aktuální workshopy-kurzy:

v  ideokurzy on-line:
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Jarní naladění
Tipy na jarní výtvarné hry, po kterých následuje tvoření. 

Hledání prvních kytiček
Kytičky vyrobíme předem nebo společně s dětmi. (Např.
viz. návod na sněženky na str. 4 nebo jiný, váš osvědčený
postup). Pak, když se děti nedívají je schováme po
místnosti a děti hledají. Nebo se mohou na schovávání
podílet ve skupinkách. Následovat může výroba louky, trávy
stonků, na které nalezené kytičky přilepíme viz. str. 6.

Rašení ze semínek a jarní kuklení
Oblíbená aktivita, která potřebuje trochu přípravy. Pro jednoduché rašení stačí pevně 
natáhnout a přilepit mezi opěradla 2 židlí kus jemnějšího papíru, který jde dobře proděravět 
špejlí (např. střihový papír). Děti si vlezou pod papír, v ruce mají špejli a představují si, že 
jsou semínka. Snaží se papír zespodu proděravět, aby špejle-stonek vyrašil nahoru, ke 
sluníčku. Paní učitelka může být třeba sluníčko, které všechny povzbuzuje.  
Tip na výtvarnou aktivitu zde.
Kuklení je také oblíbená aktivita. Je potřeba trochu více jemnného papíru na zabalení celé 
postavy. (Také zde se hodí střihový papír nebo levný toaletní.)
Zahrajeme si na housenku, která se zakuklila a vylíhne se v motýla.  (Vhodné pro menší 
skupinky nebo kombinace rodič-dítě.)
Děti, které chtějí být housenky sedí na bobku, opatrně je zabalíme do papíru. Můžeme 
trochu zpevnit papírovou páskou (podle věku). Postupně se probouzejí, protahují a 
protrhávají obal "kukly", až úplně vylezou a jsou z nich "motýli".
Námět na motýlí tvoření je zde:
Zbylý papír můžeme využít na techniky kašírování nebo třeba výplň různých objektů z papíru 
apod.

Barevná louka
Barevnému malování může předcházet výtvarná imaginace-navození fantazijních představ.
Podle věku dětí může imaginace probíhat v relaxované pozici vleže se zavřenýma očima 
(zakrývám někdy ještě dekou) nebo v sedě. Délka závisí na věku dětí, čím mladší, tím kratší 
čas vydrží. Jakmile se děti uvelebí v pozici, navozuji představu rozkvetlé louky pomocí 
jednoduchého vyprávění o krásné louce: děti pomalu vcházejí na louku a postupně potkávají 
různě zbarvené kytičky. Můžeme začít od žluté a pokračovat přes oranžovou, červenou, 
modrou. Podle toho, jak vydrží, mohou potkat i krásného motýla či jiné zvířátko apod...pak 
následuje pěkně za čerstva malování barevné louky, stačí barevné fleky nebo podle věku a 
fantazie dětí.
Více o imaginacích zde:
nebo také tady:
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Postupy a návody:

1. sněženky
jednoduché skládání z papíru na zajímavém podkladu

 Náročnost: *** 

 Věk: 4+ (pomoc se skládáním tvarů) 

Potřebujeme:

-papírovou čtvrtku barevnou (tmavší) nebo 

ozdobenou oblíbenou výtvarnou technikou

-zelené papíry na stonky a listy

-lepidlo, nůžky

-bílé čtverečky z kancelářského bločku

Postup:

1. Ze čtverečků papíru poskládáme
tvary květů sněženek. Pomůže
fotografiie nebo videonávod.
Zvolila jsem co nejjednodušší
varianty, aby to bylo jednoduché
pro děti i dospělé, kteří popř.
budou připravovat i větší množství
kytek pro skupinky menších dětí.
Druhá varianta se dobře hodí i na
tulipány.

2. Na barevný podklad nalepíme stonky a
listy vystřižené nebo vytrhané ručně.
Přidáme květy a nalepíme.  

Tipy na podklad:

1/vosková enkaustika: Kupodivu i tmavé a šedivé barvy voskovek mají  své využití. Vytvoří 
pravdivou atmosféru závěru zimy a sněženky se na tmavém podkladu budou dobře vyjímat.
Videonávod, jak na enkaustiku, najdete zde:
2/malování vodovými barvami nebo inkousty
3/roztírání prašných uměleckých kříd (pastelů)
4/otisky a malování temperovými barvami viz. další návod.
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2.  travnatá louka-zábavné malování
 Náročnost: *** 

 Věk: 2+ 

Potřebujeme:

-tvrdá čtvrtka

-temperové barvy

-plastový talířek nebo tácek na barvy

-na malování: zubní kartáček nebo jiný kartáč

-na otiskování: použité malé deníčky, podlouhlé kostky, tlustší karton,
ruličky od toal. papíru, vatové tyčinky, apod.

Postup:
1. Na papír malujene buď na výšku, pokud chceme delší

stonky na kytky nebo i na šířku. Iluzi travnatého povrchu-
louky docílíme malováním kartáčkem namočeným v husté
barvě-stačí trocha barvy a roztírat do sucha. Můžeme
zvolit světlejší zelenou. 

2. Na stonky pak dáme tmavší zelenou, aby stonky více
vynikly (nebo dáme barevnost naopak). 
Na otisk stonků můžeme využít úzkou hranu dřevěných
kostek nebo otiskujeme úzkou hranou deníčku
namočeného v barvě. (Poslouží i silnější karton.) Aby se
deníček během tisknutí nerozevíral, můžeme ho slepit
páskou.

3. Listy vyrobíme otiskem zmáčknuté ruličky od toal. papíru. (Také můžeme nalepit z 
papíru, domalovat štětcem apod.)

         Tip: Nemusíme používat všechny postupy najednou, stačí si  
vybrat jeden. 
-Např. nemalujeme kartáčkem, ale zvolíme barevný papír a na něj přímo
tiskneme stonky a listy.
-Nebo papír pomalujeme kartáčkem, a pak vyrobíme květy nebo jiné téma
technikou koláže.
-Zelenou louku můžeme zdobit
otisky vatových tyčinek namočené
ve výrazné barvě (červená,
oranžová), budou znázorňovat
drobné kvítky. (Vhodné i pro velmi
malé děti)
-Větší děti, které rády kreslí mohou
na jiný papír nakreslit i zvířátka,
hmyz a další obyvatele louky.
Vystřihnout a nalepit na travnatý podklad.
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Tipy na želvičky v trávě:

Nejdříve jsme s dětmi namalovali zelenou louku plnou lupení, traviček a salátků, abychom 
želvičky nalákali na něco dobrého k snědku. Želvičky jsou vyrobeny z poloviny papírového 
talířku zdobeného koláží z barevných papírů.
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3. rychlý klobouk na hlavu
kašírovaný papírový klobouk jednoduše a efektně 

 Náročnost: *** 

 Věk: 6+ (pomoc s formováním klobouku na hlavě, vhodné pro menší skupiny dětí) 

Potřebujeme:

-jemnější balicí papír, ale ne hedvábný, velký
arch

-tapetové lepidlo a štětec

-kruh z tvrdého papíru, (průměr cca 35-40
cm)

-novinový papír

-barevný a krepový papír na dozdobení

-ev. květinová dekorace na ozdobu

Postup:

1.  Návod jsem objevila na zahraničním
webu. Vypadal jednoduše, v praxi jsme
vyzkoušeli 
s dětmi (6-12 let) a přidali pár tipů a
vychytávek:
2.  Je potřeba si z tvrdého papíru
vystřihnnout kruh, který bude tvořit
výztuhu klobouku a bude obalovat
vlasovou část hlavy. Vnější část klobouku tvoří jemnější papír. Nejprve jsme zkoušeli 
hedvábný, ten se však trhal. Byl moc jemný. Klasický balicí papír je zase moc pevný a
nejde na hlavě dobře tvarovat.
Je úpotřeba zvolit variantu jemnějšího bílého papíru, který se v papírnictví také 
prodává ve velkých arších jako balicí papír.
3.   Postup je dobře patrný z fotografiií na webu Buggy and Buddy. Je potřeba 
pracovat ve dvojici. Je to vtipné: Jeden si dá na hlavu suché a čisté noviny (proti 
zašpinění lepidlem). Pomocník mu položí na noviny, co na kolega na hlavě kruh z 
tvrdého papíru. Kruh už je předem natřen tapetovým lepidlem. Strana kruhu s 
tapetovým lepidlem patří nahoru, ne na noviny-ty později vyndáme ven. 
4.  Nakonec  na polepený kruh dáme balicí papír, buď celý arch a pak sestříhneme  
nebo je výhodné předem si také vystřihnout dosti velký kruh. Měl by mít o 10-30 cm 
větší průměr než je základní kruh-nyní potřený lepidlem a trůnící na hlavě-podle 
požadované velikosti krempy klobouku. Kruhy je potřeba nachystat si předem. Celé 
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tvarování klobouku na hlavě musí probíhat celkem rychle, aby chudák figurat nemusel
dloho čekat s novinama na hlavě:-)
Když to všechno máme nachystané
na hlavě, je potřeba, aby pomocník
vrchní papír vytvaroval jemným
mačkáním podle tvaru hlavy. Papír
se nalepí na kruh potřený
tapetovým lepidlem. Je potřeba
tvar ještě zpevnit přelepením
papírovou páskou a základ je
hotov.
5.  Klobouk necháme zaschnout
(vyndáme noviny, aby tam omylem
nezůstaly přilepené), pokud jsme
spokojeni s výsledným tvarem a
barevností. Když klobouk chceme ještě zpevnit a vlastně i nazdobit, můžeme jej 
polepit kousky barevného papíru. (Výhodné je použít papíry, které nepouští barvy. 
Některé krepové papíry barvu pouští).
Tip: Aby klobouk držel tvar při polepování tvar, vycpali jsme vnitřek zmačkanými 
novinami a  pokládali na různé kbelíky či kelímky nebo krabice. Nafouklé balonky 
jsme také zkoušeli jako pomocnou výztuhu, ale většinou spíš poletovaly po místnosti 
a byly zdrojem zábavy.

Tipy na dozdobení: Pěkně vypadají na klobouku pásky barevného papíru, které zakryjí 
původní pásku nebo i kytky. Třeba jako na obrázku, zhotovená z papírových lupínků+střed z 
košíčku na cukroví.
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Zdroje a další inspirace:

 www stránky a blogy:

jarní nápady:
pro ty, kdo rádi malují temperkami (nejen tropické květy). Baví i starší děti.
http://www.vytvarne-navody.cz/kouzlo-barev-tvaru/

kytka z cd a vršků od pet-lahví:
http://www.vytvarne-navody.cz/recyklovana-kytka-cd-vrsku/

jarní kytka "ze semínka":
http://www.vytvarne-navody.cz/jarni-kytka/

další jarní nápady:
http://napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/aktivity-na-jaro

klobouková inspirace ze zahraničního webu:
http://buggyandbuddy.com/paper-mache-spring-hats-crafts-for-children/

Pinterest:

Květy všeho druhu na Pinterestu. 

Pokud se vám nápady a návody hodně líbí a chcete jich více, je nyní opět v prodeji celý        
soubor návodů pod názvem VÝTVARNÝ ROK (formou e-booků a rozšířeného přístupu do 
členské sekce s videonávody).

Více informací najdete zde:

Aktuální nabídku workshopů a kurzů najdete zde:
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Obsah kompletního e-booku:
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