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srdce a auta z kartonu
motýlci

 



dekorace z kartonu
auta a srdíčka i další tvary podle vaší fantazie

-prostorové tvoření, asambláže
-malování
-práce s papírem
-recyklace

Náročnost: *** 

Věk: 3+ 
Lze tvořit s různými věkovými skupinami,
sprejování nadchne i starší děti, tvar si mohou
vymyslet. Do pokojíčku náctiletých se třeba hodí i
velká pímena (iniciály jména  a příjmení).

            Potřeby a pomůcky:
- tvary vyřezané z kartonu
-disperzní lepidlo (Herkules)
- drobné zbytky kartonu, puzzle, nalámané špejle,CD...
- temperové barvy, houbička nebo barva ve spreji

            Postup: 
• Předkreslený tvar se z kartonu dobře vyřezává ulamovacím nožíkem na řezací podložce. 

Některá lepenka nebo karton jde stříhat i silnějšími nůžkami. 
• Dekoraci ozdobíme nalepením různých drobných tvarů, které máme k dispozici. Můžeme i 

ve vrstvách. Když není nic jiného, stačí i čtverečny ze zbytků kartonu. U autíček se 
vyřádíme i nalepením kol z CD disků nebo víček od plechovek. U platní se i knoflíky, 
spony, drobné součástky, staré klíče...

• Po zaschnutí natupujeme temperovou barvou nebo i opatrně akrylovou barvou (ta se hodí 
spíše pro starší děti, pozor, špatně jde odstranit z oblečení). Pokud máme možnost jít ven a 
využít barvení sprejem, děti budou nadšené ze změny.



motýlci
        
-prostorové tvoření
-malování
-práce s papírem
-recyklace

Náročnost: *** 
Věk: 5+ 

            Potřeby:
- křídla z kartonu
- papírové ruličky
- polystyrenová koule 
nebo ubrousek a zmačkaný papír
- temperové barvy, štětec...
- tavná pistole
-chlupatý drát

         



            Postup: 
• Připravíme tvary křídel z kartonu-jsou pevnější, ale klidně vystačí i varianta z tvrdého 

papíru. Ten lze třeba už předem nazdobit, pokreslit, pomalovat oblíbenou výtvarnou 
technikou.  

Různé způsoby využití zbytků kartonu na křídla...

• Křídla přilepíme k ruličce tavnou pistolí. Přilepíme i hlavu. Místo polystyrenové koule, 
kterou jsme neměli k dispozici, jsme s dětmi zkusili variantu z ubrousku. Do pevnějšího 
ubrousku jsme zabalili zmačkaný papír a vytvořili hlavu, kterou jsme nasoukali dovnitř 
ruličky, kam jsme kápli lepidlo z tavné pistole. Naposled  (až po pomalování motýla) jsme 
lepili tykadla a popřípadě plastové oči. 

• Podobně jako v prvním návodu, lze na kartonová
křídla také lepit různé drobné ozdoby. Oči můžeme
domalovat nebo také nalepit z papíru.



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/blog
http://www.vytvarne-navody.cz/sablony/
http://www.facebook.com/vytvarnenapady
http://www.facebook.com/vytvarnenapady





