
Zápichy do květináčků a dekorace
ptáčci a srdíčka

vrstvené kraslice



ZÁPICHY- PTÁČCI A SRDÍČKA
-práce  s barvou a s papírem
-prostorové tvoření
-experiment

Náročnost: *** 
Věk: pro děti od 6 -ti let a starší, náročnější na motoriku, pro nejmenší je skvělé válet vajíčka, 
kuličky...

Pomocí 2 ubrousků vykouzlíme skvělou dekoraci.

Potřeby a pomůcky:
ubrousky/papírové utěrky
tapetové lepidlo nebo škrob či naředěné lepidlo
špejle nebo kolíček
na ptáčka s chocholkou čajový obal
temperové/akrylové barvy

Postup:
Na srdíčko nebo ptáčka rozmočíme v kelímku s lepidlem 2 ubrousky. Vyždímáme a 

namodelujeme na špejli.
Po zaschnutí nabarvíme.
Pro ptáčka využijeme 2-3 ubrousky a na zadní část seskládáme harmoničku z čajového 

obalu atp.
Začneme modelovat tvar ptáčka zabudováním papírové hmoty do harmoničky.
Po zaschnutí můžeme např. nalepit na kolíček pro snadné připevnění na větve, proutí atp...



VRSTVENÉ KRASLICE
- práce  s recyklovatelnými materiály
-prostorové tvoření a dekorativní tvorba
-experiment

Náročnost: *** 
Věk: pro děti od 6 -ti let a starší, pro menší s pomocí dospělého
 
Způsob zdobení lepením vrstev a různých materiálů. Následuje velmi kreativní zdobení. 
Kraslice  navlečené na provázek je možné umístit do mnoha jarních dekorací.

Potřeby a pomůcky:
vyfouklá vajíčka
špejle, kousek plastelíny
miska, lepidlo typu Herkules
zbytky krajek, záclonoviny, gázy, ubrousků,

jemného textilu
provázky, nitě
písek, drcený kmín, mák atp.
vodovky nebo anilinky, temperové nebo

akrylové barvy na barvení

Postup:
Vajíčko navlečené na špejli můžeme zpevnit z obou protilehlých stran  kuličkami plastelíny 

proti posunutí. 
Vajíčko natíráme lepidlem a vrstvíme na něj podle fantazie kousky krajky, ubrousky, 

nitě...Materiál přetřeme i seshora, pokud příliš odstává.
Další možností je plohu potřenou lepidlem vyválet v písku, máku atp. I kombinaci s výše 

uvedeným. Aby části neodpadávaly, mírně je přitlačíme či ještě použijeme lepidlo. 
Necháme zaschnout.

Využíváme buď kombinace různých materiálů nebo zvolíme 1-2 druhy.

2 hlavní způsoby barvení (dají se i navzájem kombinovat):
1/ Pomocí vodových barev. Anilinové barvy také barví výborně, mají syté odstíny. Vhodné 

je hodně ředit vodou. Podobně posloží potravinové barvy,
tuše, inkousty.

2/ Pomocí temperových barev. Stačí trocha na houbičce a
tupujeme.

Výborná je kombinace podmalbou vodovými barvami a
následné přetupování temperovou barvou. Pokud se nám
výsledek nezdá, můžeme znovu použít vodové/anilinové
barvy, až docílíme požadované barevnosti.



Výtvarné návody - také ve skupince Výtvarný inspiromat  na Facebooku
www.janapodzemna.cz

https://janapodzemna.cz/
https://www.facebook.com/groups/vvinspiromat/

