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bublinové kouzlení 
(barevné pozadí pro výtvarné dotváření)

bubliny v kombinacích
(fantazijní tvary, tisk z koláže, tipy a nápady na využití)



bublinové kouzlení  
-malování a kreslení
-práce s barvou
-grafické techniky

Náročnost: *** 
Věk: cca od 5 let s dohledem
(záleží, zda děti dokáží foukat do
lahve)

Je to zábavný výtvarný experiment, při kterém si vyrobíme bezvadný barevný podklad na další 
dotváření. 

            Potřeby a pomůcky:
- misky s vodou a jarem
- potravinářské barvivo nebo inkousty
- malé pevné pet-lahvičky s uřezaným dnem
- plastové misky
-kousky textilu a gumičky
- tvrdý papír nebo i tenší kreslicí karton

            Postup:  
• Do misky dáme na cca ¼ l vody cca 2 polévkové lžíce jaru (mělo by to hodně pěnit), když 

tak jar přidáme. Rozpustíme ve vodě potravinové barvivo cca 1/3 sáčku, ať to barví nebo 
kápneme inkoust. Tuše se neosvědčily, dělalo to jen kaluže bez těch zajímavých 
bublinových efektů.Článek i s videonávodem najdete zde na blogu.

http://www.vytvarne-navody.cz/bublinova-kouzla-a-otisky/


•  Plastové lahvičky jsou lepší pevnější (od jogurtových
nápojů apod.) Uřežeme dno lahvičky nebo ji přepůlíme.
Pomocí gumek pořádně upevníme na děravý spodek kousek
savého textilu.

• Namočíme opatrně do obarvené jarové vody, necháme
okapat. Nad výkresem foukáme do horního otvoru lahve.
Zespodu vychází pěna, která jakmile ulpí na papíře postupně
vytváří ozdobné kulovité pěnové útvary. Pěnu můžeme
vrstvit přes sebe nebo vytvářet samostatné útvary. Za chvíli
se pěna vsákne a uvidíme barevné dílo v celé své kráse.

   



bubliny v kombinacích 
-malování a kreslení
-práce s barvou
-grafické techniky

Barevné "bublinové" pozadí připomíná ledacos, také podle toho, jaké zvolíme barvy: buňky, 
barevnou louku, houští, vesmír, oblohu, pohled pod vodní hladinu...
Pozadí můžeme dokreslovat tuší nevo fixem podle fantazie a hledat tam zvláštní spojitosti a tvary 
nebo vlepovat obrázky. Mokrý podklad můžeme také využít k tisku z jednoduché koláže nebo na 
podklad otiskovat razítka.

            Potřeby na tisk z koláže:

- tvrdý silnější gramáže
- nůžky, tužka
- barvy na linoryt nebo tempery
- houba na nanášení barvy
- těžítko, váleček nebo vlastní ruce      
            
Postup: 

• Nakreslíme si na tvrdý papír co
nejjednodušší tvar (obrys), který budeme
tisknout.

• Vystřihneme tvar ( můžeme udělat prostřihy uvnitř tvaru ). Natupujeme houbičkou+barvou a
tiskneme nejlépe na ještě vlhký podklad, barva lépe chytá. Drobné zapíjení není na škodu, 
spíše naopak. Suchý papír si také můžeme čistou houbou opatrně navlhčit.

• Další tipy na přípravu tiskové matrice a snadný tisk najdete v techto článcích na blogu:
jednoduchý tisk s vlnitou lepenkou 
tisk pomocí temperových barev
tisk barvami na linoryt

• tisk pomocí ruliček od toaletního papíru

Tipy na využití otisků bublin: 
Tohle připomíná brambory, co takhle vystříhat, nalepit každou zvlášť na papír, přikreslit oči, ruce a 
nohy a vytvořit "bramborové" panáčky?

http://www.vytvarne-navody.cz/razitka-z-rulicek/
http://www.vytvarne-navody.cz/jak-na-tisk-z-kolaze-jednoduse/
http://www.vytvarne-navody.cz/kufrik-tipy-na-tisk-z-kolaze/
http://www.vytvarne-navody.cz/velikonocni-vajicka-a-ptacci-jednoduchy-tisk/


Dotvoření pomocí otisků různě deformovaných ruliček:

 
 

Tisk z koláže na barevný podklad:
  

  

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

kniha, on-line program výtvarný rok, šablony atp...najdete na webu:
www.vytvarne-navody.cz

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

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

