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vesmír 
(planety, hvězdy, černé díry, mléčné dráhy)

indiánské destičky 
(obrázky se starobylým vzhledem se symboly zvířecí síly)



vesmír  
-malování a kreslení
-práce s barvou
-práce s papírem

Náročnost: *** 
Věk: od 4 let,neomezeně, pouze

přizpůsobíme nebo rozšíříme téma 

Namotivovat děti můžeme společným
vyprávěním o vesmíru. Jak asi planety vypadají
při pohledu dalekohledem nebo i při podrobném
pohledu zblízka. Můžeme si představit, že jsme
kosmonauti a přistáli jsme na nějaké zvláštní
neznámé planetě. A vymýšlíme si, co tam vše je.
Jakou mají planety, hvězdy či měsíce barvu, zda
je tam voda, skály, kameny, gejzíry, prach, sopky,
mimozemské civilizace...Ukázat můžeme různé
fotografie či publikace zaměřené na vesmír.

            Potřeby a pomůcky:
- tvrdý papír A3
- světlý papír na planety a jiné obrázky 
- anilinové barvy nebo inkousty 
-trochu soli na posypání
- štětec, kelímek na vodu, hadřík
- kreslicí potřeby
- tavná pistole
- houbička a temperová barva
- lepidlo

            Postup:  
• Vyrobíme kosmické pozadí. Podle fantazie můžeme malovat i černé díry a galaxie. Krásný 

efekt, který připomíná drobné hvězdy a souhvězdí, vytvoříme sypáním soli do vlhkého 
barevného podkladu.



•  Kolečka z tvrdého papíru vytvoří planety. S výzdobou povrchu planet si vyhrajeme od 
klasické kresby přes proděravění hřebíkem (Měsíc) a nebo třeba můžeme zkusit vyrobit 
reliéfní povrch kreslením tavnou pistolí. Po zaschnutí natupujeme temperovou barvou.

• Nakreslit mohou děti na papír a následně nalepit na pozadí prakticky vše, co je napadne na 
téma vesmíru. Od raket, kosmických korábů přes kosmonauty a mimozemšťany.

indiánské destičky 
-dekorativní činnost
-recyklace
-kreslení a malování
-práce s papírem

Náročnost: *** 
Věk: 5+ 

Destičky můžeme vyrobit na jakékoliv jiné téma. S dětmi jsme
měli indiánský den, tak jsme vybírali zvířata, symbolizující
odvahu a sílu, kterou  indiáni potřebovali k přežití v divoké
přírodě.  Nakonec jsme zabrousili i do světadílů, kde indiáni nežili,
ale to vůbec nevadilo, sídlily tam zase jiné kmeny, které také
uctívaly přírodu. 

            Potřeby:

- obdélníky z krabic od sušenek, čajů atp.
- o něco menší obdélníky z měkkého papíru
- černé fixy nebo černá tuš
- voskovky
- inkoust nebo barevná tuš, štětec
- děrovací kleště nebo hřebík, provázek
-  nůžky, kreslicí potřeby

         



            
Postup: 

• Z krabic si pripravíme destičky. Z větší krabice od sušenek
odstřihneme 2 protilehlé stěny a přestřižením na půl
získáme z 1 krabice 4 obdélníkové destičky. Nachystáme
si také  o něco menší obdélníky z měkkého (kancelářského
papíru), na který budeme kreslit motivy.

• Na měkký papír jsme nejprve kreslili jednoduché obrysy
zvířat nebo zvířecí hlavy. Motivy byly buď celé tmavé
nebo i barevné. Pozadí za motivem jsme celé pečlivě
vykryli voskovkami.

• Aby vzhled destiček vypadal jako starodávný, celý
pokreslený papírek s motivem jsme opatrně pokrčili.
Znova rozložili na podložku a obarvili tmavou tuší nebo
inkoustem. Barva se zapila do záhybů a skladů a vytvořila
skvělý efekt, voskovka zabránila úplnému přebarvení.
Zbytek barvy můžeme nechat zaschnout nebo setřít
hadříkem.

• Pak už zbývá jen zaschlé obrázky nalepit na destičky, ty
proděravět a navázat provázky. 

• Můžeme přidat i korálky a provázky různě splétat.
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