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hmatové pytlíčky s tajemným slizem 
ozdobné desky se stuhou



hmatové pytlíčky s tajemným slizem
-experiment, výtvarná hra
-práce s barvou a netradičními materiály

Náročnost: *** 
Věk: cca od 3 let (s pomocí dospělého) 
 
Hmatový pytlík vyplněný barevným slizem a
doplněný drobnostmi, které vybízí ke zkoumání a
hmatovým hrám potěší menší děti. Může být ale i
legračním zpestřením výtvarné hry pro starší děti:
(vesmírný sliz, čarodějnice, kouzelníci,
Halloween, karneval, dětská oslava, kouzelný mořský pytlík, lesní pytlík atp.)
       
Potřeby a pomůcky:
- kvalitní igelitové pytlíky se zipem, silná plastová páska
- gel na vlasy nebo sliz vyrobený ze škrobu dle receptu níže
- různé drobnosti do pytlíků bez ostrých hran, např: plastové oči, skleněné nugetky, knoflíky, 
korálky, výseky a tvary z mechové pryže, drobné plastové hračky...
- mohou se hodit glitry a třpytky

Postup:
 Vyrobíme si sliz podle jednoduchého receptu
nebo použijeme koupený levný gel na vlasy,
který už se prodává barevný. V nouzi můžeme
zkusit i tekuté mýdlo a podobné výrobky z
drogerie, které jsou většinou trvanlivé.

Recept na sliz:
(měřit je možné na hrníčky, skleničky různých velikostí, podle požadovaného množství slizu)
1 díl škrobu bramborový  (Solamyl) nebo kukuřičný (Maizena)  nebo puding v prášku
4 díly vody 
1/3 dílu cukru 
potravinářské barvivo (nebo tuš, inkoust, tempera)

 Cukr smícháme se škrobem. Působí ve směsi jako konzervat, aby pytlík nějakou dobu 
vydržel, i když trvanlivost pytlíku bude vzhledem k intenzivní manipulaci stejně omezená. 
Bramborový škrob časem údajně řídne, pro naše účely můžeme hmotu vařit jak z 
bramborového, tak z kukuřičného škrobu. Vzhledem ke krátké životnosti pytlíčku je to 
celkem jedno. Jde použít i puding, který škrob obsahuje i s barvivem, ale ve větším 
množství to vyjde malinko dráž.

 Pomocí lžíce vložíme trochu slizu do zipového pytlíku,  podle velikosti sáčku. 
 Přidáme ozdoby, můžeme různě kombinovat a vytvářet zajímavé hmatové pytlíčky na různá 

témata. Pytlík pečlivě uzavřeme a můžeme jej oblepit silnou páskou.

Tip: na skleněné nugetky je možné kreslit různé ozdoby nebo obličejíčky lihovou fixou. Drobné 
tvary jdou vystříhnout z mechové pryže nebo měkkých plastových tácků (dávají je v obchodech pod
krájné sýry).



Zajímavé příklady a inspirace najdete i na těchto stránkách:
- žabí pytlík s plastovými hračkami: plainvanillamom.com
- pytlík s očima (čarodějnice, karneval, Halloween, mimozemšťané a další   hrátky: 
clareslittletots.co.uk
- zimní pytlík: b-inspiredmama.com/snowflake-sensory-bag/
- romantický pytlík se sušenými květy: handsonaswegrow.com/nature-sensory-bag-suncatcher/
- mořský pytlík: www.babble.com

         Pokud máte pocit, že by pytlík mohl snadno proděravět, vložte jej uzavřený pro jistotu 
ještě do jednoho pytlíku, ten také zavřete a přelepte zipový uzávěr páskou. Každopádně, 
zejména u batolat a malých dětí je potřeba mít je pod dohledem a nenechávat je s touto 
hračkou bez dozoru.

              

                ozdobné desky se stuhou

-práce s barvou, malování a kreslení
-dekorativní činnosti
-práce s papírem 

Náročnost: *** 
Věk: cca od 6 let  (pomoc s lepením a výrobou
desek)

Výborný na tomto výrobku je fakt, že pomocí
malířských a výtvarných technik vyrobíte praktickou
věc, která může mít své praktické využití.
Do desek můžeme ukládat sešity, papíry a podobné.
Pokud budeme chtít, aby se do desek pohodlně vlezlo
např. několik sešitů vel. A5, zvolíme na výrobu desek
nikoli papír vel.A4, ale  čtvrtku o několik cm na obou
starnách delší a vyrobíme i širší hřbet. Vezmeme např.
papír A3 a ten si upravíme, nějaké centimetry nám totiž vezme ohnutí čtvrtky na polovinu a výroba 
hřbetu.
Bohatě však stačí vyrobit desky z papíru formátu A4 nebo i destičky menší z A5. Ušetří to čas, 
pokud pracujete s větší skupinou a mladšími dětmi. 

            Potřeby a pomůcky: 
- tvrdý papír na desky a barevný papír na vnitřek desek
- tužka, pravítko, lepidlo v tyčince
- stuha nebo provázek, průhledná izolepa-širší
- temperové barvy, štětec, houbička, vatová tyčka  

Postup: 
 Z tvrdého papíru vyrobíme přední část desek i se hřbetem, jeho šířka se bude odvíjet podle 

toho, kolik chcete listů do desek ukládat. Papír ohneme na polovinu a od přehybu naměříme
na každou stranu potřebný počet cm na hřbet. Vyráběli jsme poměrně úzký hřbet cca 1 cm, 
ale může být klidně širší.

https://www.babble.com/crafts-activities/your-kids-will-have-too-much-fun-with-this-finding-dory-sensory-bag/
https://handsonaswegrow.com/nature-sensory-bag-suncatcher/
https://b-inspiredmama.com/snowflake-sensory-bag/
http://clareslittletots.co.uk/2015/10/googly-eye-sensory-bag/
http://plainvanillamom.com/2012/04/sensory-bag-for-baby.html


 Pomocí hustých temperových barev tupujeme nebo malujeme na desky jednoduchý vzor. 
Na ohyby hřbetu vrstvíme méně. Můžeme si předem předkreslit jednoduché tvary tužkou nebo jen 
podle fantazie vytvářet shluky barev a zkoušet míchání odstínů.

 Další možností je namalovat klasický obrázek na nějaké téma, zkoušet otisky atp. Fantazii 
se meze nekladou...

 Po zaschnutí, aby barva držela, nešpinila a celé desky byly krásně hladké, pečlivě celý 
obrázek polepíme průhlednou izolepou a konce přesahující izolepy přilepíme na rubovou 
stranu.

 Nachystáme si 2 stuhy (provázky) a přilepíme je na rubovou stranu, napravo i nalevo,třeba 
páskou (později nebude vidět).

 Připravíme si vhodný papír na polepení vnitřku desek a zakrytí přesahů izolepy. Může to být
i papír nazdoný nějakou vhodnou výtvarnou technikou nebo barevný. Může být měkčí než 
papír na vrchní stranu desek. Dobře papír potřeme lepidlem v tyčince, přilepíme, vyhladíme,
eventuelně zatížíme. Desky zformujeme opětovným přehnutím a svážeme stuhy na 
mašličku. 

  Na přední stranu můžeme nalepit etiketu nebo nechat desky jen tak. 



Kontakt: Jana Podzemná, jana@vytvarnenavody.cz

www.vytvarne-navody.cz/blog/

kniha 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/
mailto:jana@vytvarnenavody.cz

