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Herbář a barevné listy



Kamínkohraní Michaely Tůmové
-práce s barvou
-tvoření z přírodnin

Náročnost: *** 
Věk: pro nejmenší

Míša je maminkou šestiletého Danečka a tříleté Emičky. 
Tvořit začala nejprve sama v rámci terapie, potom se přidaly děti:
„Tvoříme pro radost a pro zábavu, mnoho inspirace čerpáme 
z Janiny knihy Výtvarný inspiromat a ze stejnojmenné skupinky 
na Facebooku. Věřím, že tvoření není jen zábava 
pro děti a maminky, ale že dokáže nasytit duši a srdce.“ 
Míša Tůmová

Pro skvělé Míšiny aktivity s kamínky jsou potřeba opravdu jen základní pomůcky jako je karton, 
akrylové či temperové barvy. A samozřejmě pěkné kamínky a oblázky.
Míša využívá i kreslení na horké kamínky pomocí voskovek. 
Předehřeje troubu na 180°C a kameny "zapéká" cca 10 minut. Pak kreslí pomocí voskovek.
S dětmi vyrábí z kamínků a přírodnin nejen obrázky, ale i hry typu domino, pexeso, puzzle.
Kamínky využívá i jako hravou formu výuky vhodnou určitě pro předškoláky i prvňáčky.

Ilustrace 1: voskovky na horkých kamenech

Ilustrace 2: domino

Ilustrace 3: geometrické tvary



Ilustrace 4: číslice

Ilustrace 5: jednoduché tvary

Ilustrace 6: pexeso

Ilustrace 7: pexeso v praxi



Herbář a barevné listy
- kresba
-práce s barvou
-tvoření z přírodnin

Náročnost: *** 
Věk: pro školáky a v zjednodušené podobě i 
pro menší děti

Potřeby a pomůcky:
- tvrdý papír, tužka
- listy stromů a rostlin
- vodové nebo anilinové barvy
- barevné tuše, špejle
- pomůcky na malování
- oboustranná lepicí páska
- nůžky

Postup (herbář):
 Herbář zajímavých bylin, rostlin nebo listů si snadno vyrobíme pomocí oboustranně 

lepící pásky. Pásku nalepíme na papír. Odstraníme ochrannou vrstvu a nalepíme 
rostliny. Krásně jdou uhladit a napnout. Můžeme přidat popisky nebo i kombinovat s
vlastními obrázky.

 Jedinou nevýhodou je ta vrchní lepivá vrstva. Obrázky proto nejde skladovat 
položené na sobě. Nejlepší je ihned je někam zavěsit nebo umístit.



Postup (barevné listy):
 Podzim nabízí krásně zbarvené listy.

Můžeme si je položit na papír a podle
obrysu klidně ještě trochu zvětšit.
Zajímavé je, když se obrysy
překrývají. Aby v tom nebyl zmatek,
kreslíme každý list jinak barevnou
pastelkou.

 Pak si listy ideálně podle přírodní
inspirace nabarvíme. Výborně fungují
anilinky, mají výrazné, syté barvy.
Postačí i klasické vodovky. Můžeme i
tečkovat a zapíjet skvrny pomocí špejle
a barevných tuší. Špejlí můžeme
nabrat i trochu barvy z  vodou
rozmytých vodovek a použít takto,
pokud nemáme tuše.

 Pěkně vypadá dílo doplněné otisky
žilnatiny listů. Otištěno také pomocí
vodovek.

 Můžeme využít i fintu z herbáře  a
několik listů nalepit oboustrannou
páskou. Vylisované listy drží i lepidlem.

Další inspirace: ve skupince Výtvarný inspiromat  na Facebooku
na webech: 
   www.janapodzemna.cz   
   www. vytvarne-navody.cz

https://www.vytvarne-navody.cz/
http://www.janapodzemna.cz/
https://www.facebook.com/groups/vvinspiromat/

