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 kašírované hmatové destičky 
 veselí ptáčci

 



kašírované hmatové destičky
-prostorové tvoření
-práce s papírem, recyklace
-práce s barvou

Náročnost: *** 
Věk: cca od 5 let (ještě menší si jen
mohou hrát s umístěním hmoty , starší
děti mohou výrabět propracovanější
vzory) 

          

            Potřeby a pomůcky:
           
- tapetové lepidlo (roztok)
- větší plastové misky nebo nádobky
- toaletní papír nebo pap. ubrousky
- podložky z tvrdšího kartonu
- tužka
- temperky a potřeby na malování

Postup:   

• Nakreslíme si na destičku jednoduchý
obrys tvaru v liniích bez detailů. Děti vymýšlely
 destičky, které by sloužily jako pomůcka pro školkové děti, aby se naučily poznávat  tvary, 
obrázky a barvy. Na destičky, protože mají prostorový reliéf, se může i sahat a mohou 
posloužit i pro nevidomé.
Pokud jsou děti velmi malé (2-4 roky), mohou destičku jen počmárat nebo rovnou na desku 
navrstvit hmotu, vznikne abstraktní struktura vhodná po zaschnutí k pomalování.

• Připravíme si tapetové lepidlo z prášku (alespoň 20 min. předem) nebo použijeme tekuté 
lepidlo. Lepidlo nalijeme do mísy a nasypeme tam předem natrhané útržky ubrousků nebo 
toal. papíru. Promícháme, potřebujeme hustou směs, ze které neteče lepidlo. Můžeme 
přidávat papír až do žádané konzistence. Množství lepidla zvolíme podle velikosti podložky,
počtu dětí atp. Raději začneme s menším množstvím, papír rychle nasakuje a kdykoli lze 
rychle přidělat další hmotu, když bude chybět.



• Vrstvení hmoty je trochu ošemetné, ne každému se zamlouvá tvarování rukou. Můžeme 
zkusit nabírat lžičkami. Případně i do hmoty přidat trochu temperové barvy, aby chytla 
barevný nádech a bylo to lákavější. Zkrátka je potřeba navrstvit kousky směsi do 
předkreslených tvarů (proto co nejjednodušší).

Tipy:
Osvědčily se základní geom.
tvary, srdíčka, popř. písmena
a číslice, iniciály svého 
jména, vlnky, kříže...
Také můžeme vytvářet 
snadnější tvary na různá 
témata: vlny-moře, vajíčka-
kraslice-velikonoce, ptáčci, 
sluníčka, kytky, mraky, 
déšť...

• Celé dílo se musí nechat zaschnout, není to hned. Záleží na síle vrstev. Také se možná trochu
zvlní podkladový karton. Po zaschnutí můžeme částečně narovnat pod hromadou knih.

• Nakonec nás čeká malování. Je dobré  zvolit kontrastní barvy(2-4 odstíny) nebo klidně i 
nechat někde vyznít čistý papír.

 

  



veselí ptáčci

-prostorové tvoření
-recyklace
-kreslení a malování

Náročnost: *** 
Věk: cca od 5 let  (starší děti mse mohou pustit do prostorových objektů z pet-lahví)

            Potřeby a pomůcky: 
- tvrdý papír
- tužka, nůžky, fixy
- voskovky a vodové barvy nebo tuše
- peří, lepidlo Herkules nebo podobné
na prostorovou variantu:
- pet lahev, papírová koule
- papírová páska, křídla z papíru a peří
- kreslicí potřeby, tavná pistole

  

Postup: 

• Z tvrdého papíru si vyrobíme tělo ptáčka s hlavou a křídla. Obojí zvlášť. Při kreslení a 
navrhování křídel si můžeme pomoci obkreslenéím vhodné polohy rukou. Papír na křídla 
přeloříme na polovinu, aby křídla byla souměrná.

• Tělo a hlavu ptáčka pokreslíme podle fantazie. Můžeme použít i voskovky a vodové barvy.
• Na papírová křídla nanášíme  tekuté lepidlo a postupně lepíme pírka. Po zaschnutí přílepíme

k tělu ptáčka. Pokud nemáme pírka, nazdobíme křídla podle fantazie a dostupného 
výtvarného materiálu.

• U složitější prostorové varianty můžeme celý základ těla nakašírovat a nalepit na tělo už 
předem připravení křídla podobně jako u snadnější varianty. Nebo využijeme pet-lahev, 
pomocí papírové pásky na hrdlo připevníme papírovou nebo polystyrenovou koupi. 
Dozdobíme a nalepíme křídka. Na fotografii je i varianta s nalepenými brčky, tu tvořily 
starší děti ve věku kolem 10-12 let.  Nakonec můžeme i navázat provázek k zavěšení do 
prostoru.



  

Kontakt: Jana Podzemná, jana@vytvarnenavody.cz
www.vytvarne-navody.cz/blog

knihu Výtvarný inspiromat, on-line program výtvarný rok, šablony , inspirace na blogu  jsou k 
dispozici  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

