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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
Autorka webu
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 také 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. bledule a zvonečky

Jednoduchá koláž

Náročnost: *** 

Věk: 4+ (pomoc se skládáním květů) 

Potřebujeme:

-tvrdá čtvrtka bílá nebo barevná

-bílé a modré čtverce papíru (z
kancelářské kostky)

-tyčinkové lepidlo, nůžky

- žlutá pastelka, fixa, apod.

-zbytky zelených papírůl na stonky a listy

Postup:
1.  Květy bledule nebo zvonku složíme podle
návodu na fotografii. Bledule můžeme ve spodní
části vybarvit žlutě. 
2. Vystřihneme pruhy zeleného papíru na stonky a
vše umístíme a přilepíme na kontrastní podklad,
aby obrázek vynikl.
Tip: stonky a listy můžeme natisknout pomocí
ruliček a úzkých hran sešitků apod. 
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4. jezírko s lekníny

    Využití kartonů od vajec na koláž a malování 
zapíjením barev do vlhkého podkladu

 Náročnost: *** 

 Věk: 5+ (pomoc se stříháním kartonů
na lekníny)

Potřebujeme:

-bílá čtvrtka A3 neboA4

-vodové barvy nebo naředěný modrý
inkoust a štětec

-barevné tuše, dřívko (ostřená špejle)

-glitrové lepidlo, třpytky (nemusí být)

-lepidlo na přilepení leknínů

-kelímek s vodou, houbička

-malý karton od vajec

-temperové barvy a štětec 

-zelený papír na listy leknínů 

Postup:

1.  Papír potřeme vodou (možno roztírat i houbičkou nebo použít rozprašovač).
Malujeme vodovými barvami "kouzelné jezírko"
2.  Kouzelný efekt můžeme podpořit přidáním trochy glitrového lepidla nebo třpytek.
Lepidlo se dobře dětem nanáší vatovou tyčinkou, když jim trochu lepidla nandáme na
ústřižek papíru.
Tip: Pokud chcete jezírko v modrých barvách, dejte dětem v kelímku jen naředěnou 
modrou barvu (inkoust, tuš nebo tempera).
Výborně poslouží také vodové barvy s perleťovým efektem, které nemají výrazné 
barvy, což se pro jezírko hodí. Ale po zaschnutí se projeví perleťový, zářící efekt.
3.  nakonec přilepíme koláž z leknínů a listů
Tip: Květy můžeme vyrobit předem, když do prohlubní v kartonu na vajíčka přidáme 
trošku bílé a červené barvy. Děti mohou barvy míchat přímo v kartonu a vyrobit různé
odstíny růžové. Po zaschnutí vystříhneme kalíšky z kartonu od vajec do tvaru květů.
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       Další jarní tipy na využití nabarvených kartonů od vajíček a 
cukrářských košíčků: 

Srdíčko pro radost: srdíčko z barevného tvrdého papíru je polepeno dokola vystřiženými 
tvary z kartonu od vajíček

Kytky: tvary z kartonů jsou nalepeny jako
střed kytek na papírový talířek nebo papírovou
krajku.

Pozadí květinových obrázků je malováno
inkousty a posypáno solí.( Po zaschnutí se sůl
setře hadříkem.)
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5. tulipány 

Skládané (rychlé) tulipány na
podkladu s voskovou enkaustikou.

 Náročnost: *** 
 Věk: 5+ (pomoc se skládáním květů)

Potřebujeme:

-papír (od kalendářů) zdobený enkaustikou nebo klasický
jednobarevný papír, na kterém vyniknou květy

-barevné čtverce (papír z kancelářských kostek)

-lepidlo, nůžky

-zelený papír na listy 

Postup:

1.  Tvary tulipánů seskládáme podle
návodu na fotografii, můžeme
využít i postup na sněženky.
2.  Papírové pozadí nemusí být
zdobeno  enkaustikou (zažehlování
voskovek), ale klidně jinou
technikou nebo použijeme
jednobarevný papír.
3.  Nakonec přilepíme koláž z květů a listů na připravený
podklad.
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6. fialky

rychlé skládání pro jednoduchou koláž

Náročnost: *** 
 Věk: 5+ (pomoc se skládáním květů)

Potřebujeme:

-papír na pozadí 

-barevné čtverce (papír z kancelářských
kostek)

-lepidlo, nůžky

-zelený papír na listy 

Postup:

1.  Tvary fialek seskládáme podle
návodu na fotografii.
2.  Vystříhneme listy ze zeleného
papíru a nalepíme na podklad. 

   Krátký videonávod zde:
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7. narcisy a lekníny

Květy jednoduše...

Náročnost: *** 
 Věk: 5+ (pomoc se skládáním květů)

Potřebujeme:

-papír na pozadí (barevný nebo pomalovaný)

-barevné čtverce (papír z kancelářských
kostek)

-papírové košíčky na cukroví

-lepidlo, nůžky

-zelený papír na listy nebo temperové barvy

Postup:

1.  jednoduchý tvar připomínající narcis sestavíme pomocí barevné kombinace 2 
čtverečků papíru a košíčku na cukroví jako střed kytky.
2.  Pomocí košíčků a různých variant skládání vyrobíme např. i lekníny.
3.  Při výrobě narcisů si můžeme vyhrát i s jednoduchým skládáním jako u fialky.
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Další tipy a varianty narcisů a jezírek: 

1/ Narcisy z papírových rozetek a košíčků na
cukroví.

2/Jezírko s kačenami.
Podklad je malovaný naředěným inkoustem a posypaný solí.
Těla kačenek z papíru a vajíčka ve spodní části jsou
vybarvena křídami.

3/Klovatinové jezírko ( i pro nejmenší)
Prostředí jezírka je vymezeno nalepenými kameny (kolečka z papíru). Do jezírka nalijeme 
klovatinu, rozetřeme štětcem a do vlhkého podkladu malujeme dřívkem namočeným v tuši. 
Klovatina vytváří zajímavé efekty. Pozadí lze podle věku libovolně pomalovat, doplnit obrázky
zvířátek, vodních rostlin, lidí apod...Úspěch měl i znečištěný rybník brčálník.
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8. slunečnice z CD 

  recyklované tvoření 

Náročnost: *** 
Věk: 6+ (pomoc s tavnou pistolí)

Potřebujeme:

-vyřazené CD, 2 ks na 1 květ

-pevný barevný staniol nebo využijeme z kelímků od
paštik-alternativně tvrdý papír atp.

-tavná pistole, nůžky

-lihová fixa nebo knoflíky

-může být provázek na zavěšení

Postup:

1.  Z kovové fólie nebo kalíšků od paštiky (viz.
další návod) nastříháme okvětní lístky.
2.  Na to přilepíme další CD. Škaredé strany
CD jsou uvnitř. 
3.  Dozdobíme kreslením lihovou fixou nebo
nalepením knoflíků.
Tip: Hezky by vypadaly kytky se středem z
barevných knoflíků. Nebo jen tak bez
výzdoby vznikne pěkné sluníčko nebo
blýskavý květ.

Další nápad na kytku z CD najdete zde:
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9. sluníčko z kovových kelímků

recyklace kelímků od kečupů nebo paštik 

Náročnost: *** 
Věk: 6+ (pomoc se stříháním paprsků)

Potřebujeme:

-kelímky od paštik nebo kečupu

-nůžky, provázek, jehla

-vypsaná propiska na tvoření rytého efektu

Postup:

1.  Využijeme už naznačených
trojúhelníčků vyražených po
obvodu kelímku a celý kelímek nastříháme po obvodu, po rozložení vytvoří paprsky. 
Zbylé trojúhelníčky můžeme využít na výrobu slunečnice či jiné kytky viz. předchozí 
návod.
2.  Druhá varianta: Jen nastříháme pruhy, které
také vytvoří paprsky. 
3.  Obrátíme naruby a můžeme ještě dozdobit
rytím ornamentu pomocí vypsané propisky nebo
špejle.
Tip: Provlečeme provázek pomocí jehly a máme
blýskavá sluníčka na zavěšení.
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10. 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 tenoučký
hedvábný, velký arch

-papírová lepicí páska

-tapetové lepidlo a štětec

-kruh z tvrdého papíru, (průměr cca 35-40
cm, odhadněte přibližně podle velikosti hlavy)

-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 potřeba 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 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, teď by se nám tam přilepily a vytvořily 
nevzhledný vnitřek. 
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.
Můžete to brát jako příjemnou
masáž 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 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 lepicí pásku. Samozřejmě i kytky nebo pírka atp. Na obrázku je kytka zhotovená z 
papírových lupínků (z mramorovaného papíru)+střed z košíčku na cukroví.
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11. pampeliška

pampeliška v květu i odkvetlá - kašírovaná soška 

Náročnost: *** 
Věk: 7+ (pomoc s kašírováním)

Potřebujeme:

-lahvičky např. od Herkulesu, tuby od
Celaskonu, ev. ruličky od kuchyňských
utěrek atp., polystyrenová koule

-papírová lepicí páska

-proužky papírů (noviny atp.)

-roztok tapetového lepidla

-kousky drátků a vaty

-temperové barvy na pomalování

-zbytky zeleného a žlutého papíru na listy a květy

-lepidlo nebo tavná pistole

Postup:

1.  Kašírování je technika výroby nejrůznějších
objektů a sošek polepováním konstrukce papírem
nebo papírovinovou hmotou, používá se tapetové lepidlo.
2.  Kostru pro pampelišku vyrobíme např. z prázdné lahvičky od Herkulesu (spodek), 
na  to můžeme přilepit papírovou páskou tubu od Celaskonu a stonek máme 
připraven. Můžeme zkusit i papírové rolky, kytky nebude tak stabilní (dovnitř můžeme
nalepit zátěž nebo nakašírovat).
3.  Ještě zbývá páskou připevnit nahoru polystyrenovou kouli, abychom měli základ 
pro okvětí.
4. Stonek můžeme zpevnit a připravit na pomalování
barvami technikou kašírování: polepujeme pruhy
papíru potřeným tapetovým lepidlem. Stačí 1-2
vrstvy. 
Tip: Kašírování můžeme vynechat, pokud polepíme
stonek papírovou páskou.
5. Když jsme polepili plastový základ, můžeme na
zaschlý stonek malovat temperovými barvami.
6. Odkvetlá pampeliška:
do polystyrenové koule napíchneme chomáčky vaty
upevněné na drátkách.
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7.  Kvetoucí pampeliška:
Na polystyrenovou kouli nalepíme proužky žlutého papíru-kolem dokola, aby vše 
připomínalo pampelišku.
Tip: Pokud se s tím nechceme piplat, uděláme květ pomocí pokrčeného krepového 
papíru, nalepíme a vytvarujeme do pampeliškového květu.
8.  Nakonec vyrobíme pampeliškové listy třeba slepením trojúhelníčků. Přilepíme k 
pampelišce ve spodní části.
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12. květinovo-sluníčková asambláž

využití nejrůznějších dřívek - od nanuků, sirek atp...

Náročnost: *** 
Věk: 2+ (pomoc s lepením)

Potřebujeme:

-sololitové destičky

-lepidlo herkules, štětec

-zbytky dřívek, klacíků, zápalky, staré korálky, zbytky
puzzle, kousky silnějšího kartonu atp...

-temperové barvy

-paleta, houbička

-ouško na zavěšení, páska

Postup:

1.  Jednoduché lepení dřívek aj. komponent zvládnou i velmi malé děti, vytvoří si své 
vlastní kompozice. Starší si obrázek více propracují. Lepení různých prostorových věcí
na nějaký podklad nebo věc se také říká asambláž (ať to zní více umělecky).
2.  Dřívka od nanuků, špejle, zápalky atp. přímo vybízejí k vytvoření paprsků sluníčka 
nebo okvětních lístků. Lepíme na podložku Herkulesem a necháme dobře zaschnout.
3.  Pak dáme trochu barvy na paletu a jemným tupováním houbičkou můžeme 
obarvit. Pěkně vypadá i sololitová destička předem natřená podkladovou barvou. 
Použila jsem bílý latexový nátěr a na to akrylovou barvu (lze i temperu).
4.  Dozadu se hodí přilepit ouško na pověšení. Stačí kousek provázku + třeba 
kobercová páska dobře drží a závěsný obrázek je na světě.

21

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


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

22

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


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

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. 

Ukázky z toho, co tvoříme v kroužcích a další novinky a výtvarné inspirace na Facebooku:
www.facebook.com/vytvarnenapady
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