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zvířátka-šelmy
oblečení 

(aneb, jak pejsek s kočičkou sušili prádlo)



zvířátka-šelmy
-dekorování papíru
-malování, kreslení 
-práce s papírem

Náročnost: *** 

Věk: 5+ 
            Potřeby a pomůcky:
- tvrdý papír A4 nebo fotokarton se vzorem
-vodové barvy, tuše... (pokud budeme papír dekorovat)
- tužka, nůžky, lepidlo

            Postup: 
• Srst nebo kožich zvířátka si sami můžeme

připravit nabarvením tvrdé čtvrtky A4. Použít
můžeme nejrůznější techniky. Pro vytváření
tygřích pruhů nebo skvrn u pejsků a gepardů i kočiček se hodí zapouštění tuší nebo 
vodových barev do vlhkého podkladu. Také jsme použili na podmalovaný podklad techniku 
tečkování černou barvou pomocí vatové tyčinky.

• Zaschlý výkres přeložíme na polovinu (na výšku), ale můžeme experimentovat i s 
přeložením na šířku a různými velikostmi zvířátek, pouze upravíme šablonu. Obrys těla 
zvířete  můžeme vystřihnout pomocí šablonky, která je na konci této přílohy. Objevíte tam i 
nakreslený postup, jak zvířátko seskládat a co kde přilepit bez zbytečného popisování.



• Důležité je vše správně ohnout, jak je naznačeno v příloze - hlavně tlapy, aby zvířátko stálo. 
Přilepit ocásek a hlavu. Tu si mohou děti nakreslit samy nebo se inspirovat přiloženými 
ukázkami s obrázky zvířecích hlav. Když děti uvidí, jak zvířátko vypadá i např. v obrázkové 
knížce, jde jim kreslení lépe od ruky a zvládnou to bezvadně samy.

• Ze zbytků papíru, tj. Z těch malých obdélníků, které zbudou mezi nohama, děti vyráběly i 
menší varianty zvířátek - mláďátka.



oblečení
(aneb, jak pejsek s kočičkou prali prádlo)

        
-kreslení
-malování
-koláž

Náročnost: *** 
Věk: 3+ 

            Potřeby:
- tvrdý papír
- tužka, nůžky, voskovky
- vodové barvy, inkousty, štětec...
- trochu soli v mističce
- provázek, kolíčky na prádlo

Postup: 
• Připravíme tvary oblečení z papíru, během práce je klidně můžeme rozvěsit na šňůru 

nataženou třeba mezi 2 židle a děti si je mohou posbírat pro další práci a zdobení. 

• Na zdobení můžeme využít všemožné výtvarné techniky. Pro hru na pejska a kočičku, kteří 
neustále sundávali a zase nandávali prádlo na šňůru se hodí mokřejší i suché aktivity. 

• "Mokrá" výtvarka:
- pokreslení voskovkama + vodovky (voskovka prosvítá)
- pomalování inkousty nebo tzv. brilantními barvami (dříve anilinky) a posypání trochou 
soli. Vytvoří krásný krystalický efekt. Po zaschnutí se sůl z obrázku odstraní.
- malování tušemi nebo vodovkami do vlhkého podkladu nebo zapíjení tuše do klovatiny...

Než půjdou obrázky přímo na šňůru  je potřeba nechat je trochu zavadnout nebo podlahu pod 
šňůrou vyložit novinami. Barva někdy stéká, děti prostě milují vodu:-).



• "Suchá výtvarka":
- kreslení, tužky, pastelky...
- různé koláže z barevných papírů a výseků z raznic
- koláž z bílých papírů na oblečení střižené z barevného papíru
- tisk z koláže pomocí barev na linoryt nebo temperek

 Tady není žádný problém se stékáním barvy, pouze pokud tiskneme z koláže musí barva zaschnout 
(ale nestéká).
Pokud si děti donesou své fotografie nebo třeba podobenky rodičů, můžeme oblečky různě 
nakombinovat a hlavičky nalepit k oblečkům. Dokreslit ruce, nohy a máme dáreček nebo třeba 
soubor podobenek na dětské tablo. Také si děti mohou zkusit jednotlivé obličeje dokreslit bez 
pořizování fotografií.

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

Videonávody, fotky, články, inspiraci, přidávám také na Facebook do: Výtvarné nápady Jany 
Podzemné

 pomůcka do výtvarky na tvoření s dětmi - podívejte se kliknutím na odkaz:

soubor šablon a inspiračních obrázků s různými motivy
 vše za 150,-Kč+aktualizace nových obrázků, co přibudou. Už více než 100 obrázků.

http://www.vytvarne-navody.cz/jak-na-tisk-z-kolaze-jednoduse/
http://www.vytvarne-navody.cz/sablony/
http://www.facebook.com/vytvarnenapady
http://www.facebook.com/vytvarnenapady
http://www.vytvarne-navody.cz/blog
http://www.vytvarne-navody.cz/kufrik-tipy-na-tisk-z-kolaze/





