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Hop, a je tu lidoop!

Dobrý den,
milí příznivci výtvarného tvoření,
omluvte trochu netradiční přivítání, ale tak si někdy připadám před koncem školního roku. 
Možná to  máte podobně, vy co pracujete s dětmi nebo jste s dětmi na tzv. mateřské 
"dovolené" (což, jak všichni víme, žádná dovolená není). Je zkrátka potřeba si odpočinout a 
načerpat novou enegii, aby i naše práce byla radostná. Je moc důležité, aby nás to, co 
děláme bavilo a naplňovalo. A to bez hledání harmonie a střídání práce a odpočinku nejde.

Souvisí tato moje úvaha i s přemýšlením, jak se bude dále vyvíjet tento miničasopis. Nápadů 
je dost, ani odvážné vize nechybí. V blízké budoucnosti Vás s nimi seznámím. Něco jsem již 
naznačila v e-mailu, ve kterém vám přišel tento miničasopis.

Ať už budete tvořit nebo odpočívat, přeju spoustu krásně prožitých pohodových dní a 
raketový start do léta. Je celkem jedno, jestli bude pršet nebo svítit slunce. Tu pohodu a 
pěkný náhled na svět si vytváříme my sami. (I když je to někdy těžké.)

Zdraví Vás
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1.  RAKETA S KOSMONAUTEM

           Náročnost: *** 
           Věk: 4+ s asistencí dospělého (lepení tavnou pistolí)

       Potřeby:

- sklenice od kávy s uzávěrem

- 3 plastové lahvičky od aktimelu nebo podobné

- malá polystyrenová koule (hlava)

- barevné papíry

- tavná pistole

- lihová fixa

        Postup práce:

Na skleněnou láhev přilepíme tavnou pistolí ze stran plastové lahvičky jako trysky rakety. 
K hrdlu třetí lahvičky přilepíme polystyrenovou kouli jako hlavu kosmonauta. Helmu můžeme 
vytvořit přilepením plastového vršku.

Raketu i kosmonauta libovolně pomalujeme lihovou fixou.
Z barevného papíru vystřihneme plameny a přilepíme 
na spodek trysek.
Z kolečka barevného papíru o průměru o cca 3 cm širším 
než průměr víka lahve vyrobíme špici rakety. Kužel můžeme 
spojit sešívačkou nebo slepit.
Špici přilepíme opatrně tavnou pistolí na víko sklenice.
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2. OHŇOSTROJ -malování na tmavý podklad, 
rukama, prsty, vatovou tyčinkou

          Náročnost: *** 
        Věk: 1,5+

        Potřeby:

         - temperové barvy

         - vatové tyčinky

         - černý nebo hodně tmavý papír 

         - plastový talířek nebo mističky na barvy
(paletu)

Na talířek/paletu dáme barvy, které jsou zářivé, připomínají světlo, oheň. Stačí malé 
množství, postupně přidáváte odstíny. Výhodné je začít bílou a postupovat od žluté až třeba 
po červenou. Výkres na závěr osvěží i malé množství přidané studené barvy, třeba modré.
Barvy nabíráme prsty nebo vatovou tyčinkou. Roztíráme nebo tečkujeme na papír. Vytváříme
světelné gejzíry, výbuchy barev,  ohňostroj...Můžete si k tomu i pustit energickou hudbu, 
kterou máte rádi. Pokud se do malování pustíte s batolaty (téma ohňostroje zde klidně 
vynecháme, v tomto věku se to neřeší), dejte k dispozici i jiné malovací nástroje (štětce, 
houbičky atp.). Vyměňujte a nabízejte nástoje postupně, když vidíte,že dítě už ztrácí zájem 
(to je u batolat velmi rychlé) a aktivita vám vydrží na delší dobu než je obvyklé. 
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3. PANENKA/PANÁČEK - z lahve polepené papírem 
(technika kašírování, tzv. papiermache)

          Náročnost: *** 
        Věk: 6+

        Potřeby:

         - plastová lahvička na tělo

         - polystyrenové koule nebo vejce

         - papírová lepicí páska 

         - zbytky novin, ubrousky, apod.

         - tapetové lepidlo

         - temperové barvy, štetec

         - hadřík, miska s vodou

         - zbytky vlny, tavná pistole

K této akci nemám moc fotografií, ale panenka je snad nejjednodušší variantou. Jednodušší 
jsou už jen kuželky, kde se nelepí vlasy, jen se kužely barevně pomalují. 
Na tělo jsem vybrala prázdné lahvičky od Herkulesu,které
se nám nashromáždily z tvoření. Heslo nic nevyhazovat je
sice fajn, ale kde to všechno skladovat:-)
Hlava se na hrdlo lahve připevní pomocí papírové lepicí
pásky. A jde se na techniku kašírování (papiermache-
papírmaš).Pro děti v co nejjednoduší formě, aby je to
neodradilo. Podle věku a schopností. Jedná se o polepení
lahve kousky papírů, namočených do tapetového lepidla.
Tak 2-3 vrstvy. Čím jsou kousky menší,tím je práce
preciznější a lépe se pak maluje. Dalším řešením je využití
ubrousků nebo toaletního papíru, který namočením do
tapetového lepidla udělá hmotu, kterou se dají lahve
oblepit.
Opravdu je to činnost, která se musí zvážit, zda to děti
“dají”. Školáci,když vidí pěkný hotový výsledek, tak to
většinou nadšeně chtějí zkusit.  Menší děti zase milují to
následné pomalování, když jim tělo předchystáte nebo s
tím pomůžete.
Když pracujete s vlhkou papírovou kaší, nabízejí se další a další varianty. Třeba výroba čerta,
přiděláním rohů. Nebo vůbec přilepením dalších částí i třeba výroba zvířátka.
Tvar připomíná po polepení kuželku,tak by se toho dalo využít i na výrobu sady kuželek na 
hraní. Když si k tomu vyrobíte ještě kouli máte hrací sadu.
Po zaschnutí se nabízí pomalování těla buď temperkami nebo akrylovými barvami.
Vlasy nebo vousy vyrobíte ze zbytků vlny, přilepíte tavnou pistolí. Další doplňky jako 
klobouky, korunky apod. lze vyrobit z papíru a také přilepit.
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Stojánek na zkumavky ala vázička

Náročnost: *** 
           Věk: 6+ 

Technické informace:
Takto vyrobený stojánek stačí nechtat dobře zaschnout 
a vypálit jen na ostrý výpal, teplota dle instrukcí na obalu
od hlíny nebo od 1080°C.

Potřeby a pomůcky:

- šamotová keramická hlína
-nůž
-válec
-zkumavky 
- šlikr

Postup:

Z vyváleného  obdélníkového plátu vyřežeme 2 stejně dlouhé nohy( asi do poloviny délky 
zkumavek). Stejně tak vyrobíme i desku ministolečku. Měly by se tam vejít zkumavky a otvor 
na vložení zkumavek by měl být cca o 3-4 mm širší než průměr zkumavky. Hlína se při 
schnutí a výpalu hodně smršťuje.
Hádejte, proč mám ve stojánku jen 2 zkumavky?
K základní desce s vyřezanými otvory přilepíme šlikrem nohy. Necháme zaschnout obrácené 
vzhůru nohama. Po vypálení můžeme libovolně aranžovat.
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