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výtvarka s kopírákem - modrá přáníčka

-grafika, kreslení
-práce s papírem

Náročnost: *** 
Věk: cca od 4 let s pomocí, věk je
variabilní, dobrá technika i pro starší
děti

Přes kopírák jde dobře kreslit a využít
efektu rytí pomocí různých nástrojů, ale
také jde zažehlovat!
                                                                       
Potřeby a pomůcky:
-tvrdá čtvrtka A5-A6 na zdobení
-barevná tvrdá čtvrtka A5-A6 na podklad
-kopíráky modré barvy
-na vyrývání: špejle, tužka, vidlička, hřeben,
škrabky...
-žehlička (budeme-li i zažehlovat)
-nůžky, lepidlo, popř. raznice
-zlatá barva nebo třpytky

Postup:
 Připravíme si tvrdou bílou čtvrtku na

přáníčka, podle záměru buď velikost A5
nebo A6. Pokud budeme na konci
výtvory podlepovat  i barevným
papírem, bílé čtvrtky můžeme ihned trochu zmenšit ustřižením pruhu cca 1cm po obou 
stranách, aby nám barevný papír podlepením vytvořil rámeček.

 1. tip s kopírákem:  
Pro zimní atmosféru jsme zvolili modrý kopírák, ale jdou koupit
i barevné varianty (černá, fialová, červená, zelená). Na bílý papír
položíme kopírák, popisovací stranou dolů a přejíždíme po něm
různými nástroji a zkoušíme efekty, kterými se prokreslí skrz
kopírák. To zvládnou jak malé, tak i velké děti a bude to bude
zábava a experiment. Z nástrojů se hodí  např. vidlička,  škrabky
na zamrzlé sklo, hřebeny, rádlovací kolečka apod. Můžeme
vyzkoušet i klasickou kopírovací variantu (mezi dvěma papíry je
kopírák a my kreslíme tužkou na vrchní papír klasický obrázek,
získáme pak hned originál i kopii). Vzniklé výtvory, které
připomínají zimní krajinu, vánici, zamrzlou plochu apod. si
ponecháme na dozdobení, trocha inspirace je na fotografiích.  
A nemusí to být nutně vánoční téma, s nejmenšími jsme tvořili
raketky ve vesmíru:



 2. tip s kopírákem: 
Pokud máme možnost a prostor pro bezpečnou práci s žehličkou, využijeme toho a vyrobíme si 
další efektní podklady třeba na přáníčka.
Budeme kopírák zažehlovat, ale ještě před tím si můžeme připravit výseky z raznic nebo ručně 
vystřihnout hvězdičky atp. Děti si mohou na kousky tvrdého papíru nakreslit svůj jednoduchý 
vánoční motiv a vystřihnout.
 Na čistou čtvrtku položíme vystřižený motiv či několik menších motivů – zatím nelepíme.  Pak 
následuje kopírák (zrecyklujeme třeba ten prokreslený, je dobré jej trochu pokrčit  a na to dát ještě 
čistý kancelářský papír.
Přežehlíme a sejmeme otisk, většinou se kopírák prožehlí z obou stran i na kancelářský papír, kde je
efekt jemnější. Máme tak více materiálu na tvoření.



 Drobné motivy můžeme některé po zažehlení
úplně odebrat a využít na jiné přáníčko -
získáme tak bílý obrázek se zažehleným
pozadím (necháme tak nebo dozdobíme).
Dobře vypadá, když  motivy jen trošinku
posuneme a přilepíme viz. obrázek s
hvězdami nahoře.

 Zkrátka je tu prostor pro různé varianty a dozdobení.

gumovaná přáníčka
-kreslení
-práce s papírem

Náročnost: *** 
Věk: cca 6 +
Využijeme možnosti tužky jako základní pomůcky
každého výtvarníka:-) a také kouzlo plastické gumy, kterou
se nemusí jen gumovat, ale i kreslit!

Potřeby a pomůcky:
-kancelářský papír A5-A6
-tvrdé barevné čtvrtky na A5-A6 na podklad
-tužky 4B-6B
-plastická guma
-podložky se zajímavou strukturou (textil, struhadlo...)
-nůžky, lepidlo, barevné mikrofixy
-výseky z vánočního papíru (hvězdičky apod...)

 



Postup:

 Obdélníčky kancelářského papíru přejíždíme-
pokreslujeme měkkou tužkou, hodí se dobře i
silné tužky s tlustou tuhou. Můžeme využít
možnosti frotáže, pokud máme předměty se
zajímavou strukturou, sejmeme vzorky
různých struktur.

  Pomocí plastické gumy (dětem můžeme
rozdělit na malé kousky) vybělíme prostor pro budoucí obrázek (stačí čmouha, kroužek 
uprostřed), starší mohou zkusit vykreslit složitější tvar-stromek, hvězdu...vygumovat 
místěčko jde i klasickou gumou, ale více špiní.

 Pak už dokreslujeme motivy podle fantazie,
hodí se mikrofixy nebo i tuše pro odvážnější.

 Obrázky jsou krásně téměř v černobílém
ladění, takže je můžeme pro efekt zvýraznit
podlepením barevnou čtvrtkou a nazdobit
výraznějšími ozdobami, doplnit cedulkou s
přáním apod.



vánoční prasátko a chaloupka
  
Na závěr ještě přidávám krátký fotopostup na recyklaci ruliček. Domečky a prasátka se mohou 
hodit jako ozdoby na stromeček, PF nebo v předstihu i do adventního kalendáře (třeba příští rok).

Ruličku z jedné strany prostě zformujeme do špičky. Tím vytvoříme domeček nebo otočením na 
stranu hlavu prasátka. Pak už jen zbývá nalepit a dotvořit detaily, dozdobit děrováním, stužkami, 
lýkem atp...

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

