
Rašení ze semínek – rozkvetlé větve
Ryby a ptáčci pomocí lepidla



Rašení ze semínek – rozkvetlé větve
-zážitkové a prostorové tvoření
- práce  s barvou
-kresba
-experiment

Náročnost: *** 
Věk: pro nejmenší a mladší školáky

Můžeme vyzkoušet klasickou motivaci a
zážitkovou hru, kdy se děti pokoušejí
proděravět kus papíru, ten symbolizuje
zemi. Ideální je, když jedna skupinka drží
arch papíru natažený. Druhá skupinka vleze pod papír a hraje semínka. Nebo papír přilepit
páskou mezi 2 stoly apod, pokud je místo.
Jak se semínka probouzejí, začínají  děti postupně děravět papír pomocí tužky, párátek 
apod. 

Pomůcky: 
- archy papíru, které jdou dobře

proděravět (např. baličák)
- tužky, špejle, párátka
- vršky
- disperzní bílé lepidlo (Herkules, Duvilax)
-  tuše nebo inkousty či naředěná

tempera
- brčka
- tvrdý papír na pozadí



Postup:

 Rozfoukáváme kapku tuše. Zkoušíme náhodu, jak nám rostlina vyroste. Nejmenší 
děti mohou plochu volně pojednat voskovkou nebo otiskovat kartonek namočený do
zelené tempery, pokud nechceme dávat tuše.

 Papír je ideální velmi tvrdý (200-220), klidně to může být lepenka nebo papír z 
větších krabic od sušenek, müsli atp. z režné vnitřní strany (aby pak držely vršky).

 Vyrobíme květy speciálním experimentem. Využijeme vršky od limonád, piva atp, 
mohou být pro i víčka od kompotů pro větší květy...

 Do víčka kápneme lepidlo. Párátkem nakapeme tuš - stačí kapinky nebo naředěnou 
temperu. Sledujeme rozpíjení, můžeme vyrábět efekty rozmícháním.

 Kytky nám barevně vykvetou a můžeme je přilepit na stonky. Dalším úpravám se 
meze nekladou:-)



Ryby a ptáčci pomocí lepidla
- práce  s barvou 
-kresba
-experiment

Náročnost: *** 
Věk: pro nejmenší a mladší školáky

Univerzální tvoření. Lepidlo a rozpíjené tuše
využijeme zase malinko jinak. Třeba na výrobu
jarních ozdob, které můžeme zavěsit na větvičky a
pozvat a přivítat jaro.

Pomůcky: 
- folie z plastu nebo euroobal (dovnitř vložíme tvrdý papír), nebo alobal
- tužky, špejle, párátka
- plastelína
- disperzní bílé lepidlo (Herkules, Duvilax)
- barevné tuše nebo inkousty či naředěná tempera
- knoflíky, korálky, pírka, zbytky papíru na detaily
- nitě na zavěšení, větvičky, klacíky

Postup:

 Na plastové folii si vytvoříme základní tvar z válečku plastelíny. Dobře přitlačíme.

 Dovnitř nalijeme disperzní lepidlo. Kapeme tuše a rozmícháváme špejlí pro skvělé 
efekty.

 Vložíme ozdoby a necháme zaschnout. Pokud máte rámeček z plastelíny, 
odstraníme ho

Tip: Folii nebo plast můžeme nahradit vytvořením misek z alobalu s ohrádkou, aby lepidlo 
nevytékalo. Vymačkává se prsty na rovné ploše. Je to skladnější varianta. Výtvory 
shromáždíme na tácy a dáme sušit.



 Na topení schnulo cca 3 dny. Na vzduchu to bude chtít déle. Lepidlo + barvy vytvoří
na dekoracích zajímavou tenkou poloprůsvitnou vrstva-podle druhu lepidla. Můžeme
pak výtvor naděrovat, provléknout nitě a vyrobit závěsné dekorace či uplatnit jinak. 
Zvlášť, když ozdoby zavěsíme, pěkně vyniknou na světle.

Tipy: Lepidlo je lepší použít hustší, ne naředěné vodou. Při sušení na topení  či ostrém 
slunci pozor, aby se plastelína nezačala rozpouštět.
Případně jde zkusit udělat ohrádku z alobalu atp.

Výtvarné návody - také ve skupince Výtvarný inspiromat  na Facebooku

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

