
ŘÍJEN 2020

 Tvoříme z kaštánků (Daniela Makovníková)

Barevný obal na knihu (Jana Podzemná)



Tvoříme z kaštánků 
-kreslení
-práce s barvou
-tvoření z přírodnin
-prostorová tvorba

Náročnost: *** 
Věk: pro nejmenší

Daniela Makovníková nám zaslala nápady až ze
Slovenska, kde za pomoci zajímavého projektu 
„Z horčičného zrnka strom“ může realizovat domácí
výtvarné dílny zdarma. Dílny rády navštěvují děti 
z okolí a při výtvarničení Dance pomáhají i její dva
synové. Připravila několik skvělých námětů 
na výtvarné využití kaštánků.
 

Pokojíček pro kaštánky

Potřeby a pomůcky:
- kaštany
- permanentní fixa (pokud chceme tvářičku kreslit přímo na kaštan)
- materiál na pokojíček: krabičky, karton, rolky od toaletního papíru,

zbytky textilu a barevných papírů 
- nůžky
- lepidlo (biílé tekuté typu Duvilax, Herkules, na papír stačí

tyčinkové)
- výtvarné potřeby na dotvoření (fixy, pastelky, vodovky...)
- starší děti využijí i párátka, špejle na složitější konstrukce 
v pokojíčku či domečku

Postup:
 Inspirovat se můžeme pohádkou z knížky O pejskovi a kočičce od Josefa Čapka: Jak našli 

panenku, která tence plakala. A pak se můžeme pustit do výroby pokojíčku.
 Tvářičku nakreslíme permanentní fixou přímo na kaštan nebo nalepíme papírové kolečko s 

nakresleným obličejem. Takto jde zhotovit celá kaštánková rodinka.
 Postýlka je z papírové trubky. Je cca  2 cm od obou krajů nastřižená do půlky. Vzniklou 

vnitřní část vtlačíme dovnitř a máme postýlku.
 Libovolně postýlku nazdobíme, pokreslíme, polepíme...Peřinky jsou ze zbytku textilu. 

Nejmenším dětem se lépe stříhají z jemných ubrousků. 
 Pokojíček či celý domeček si děti určitě rády nazdobí podle svých představ. Doplnit můžeme

jednoduchým nábytkem z krabiček a zbytků kartonu, koberečkem a záclonkami z textilu... 
 Výtvory mohou děti postupně vylepšovat a používat na hraní.



Tipy: 
Na kaštany je možné nakreslit tvářičky různých emocí a vložit do košíčku nebo pytlíku. Můžeme si s
dětmi o různých náladách  povídat, napodobovat před zrcadlem, vytahovat 
při různých situacích, vymýšlet k nim příběhy... 

Malování kaštánky

 Místo kuličky či míčku použijeme kaštan namočený do barvy. Do bedýnky či víka od krabice 
vložíme papír, kápneme temperovou barvu a vkládáme kaštánky.   Naklánění a otáčení 
bedýnky poskytuje dětem skvělý zážitek a zábavu. Vidí, jak se barvy prolínají, míchají a 
výtvor se mění na principu náhody a podle přidání barevných odstínů.

Kaštánkové dokreslovánky
 Kaštánky rozložené po papíře inspirují a rozvíjejí fantazii při dokreslování obrázků. Připevnit 

je můžeme pomocí lepicích čtverečků a ihned dotvářet.



Barevný obal na knihu 
-kreslení
-práce s barvou

Náročnost: *** 
Věk: pro školáky

Pěkně dekorovaný papír na nejrůznější dotváření
vyrobíme pomocí několika efektů.

Potřeby a pomůcky:
- kancelářský papír
- voskovky, svíčka
- vodové nebo anilinové barvy, případně tuše nebo tempery
- houbička, hadřík, štětec

Postup:
 Pokud budeme z papíru skládat nebo třeba později lepit lucernu, využijeme kancelářský 

papír. Jinak můžeme zkusit i tvrdý papír. Při mačkání se tak netrhá.
 Papír pořádně pokreslíme a vykryjeme voskovkami. Můžeme i zavoskovat přejížděním 

svíčky. Vybarvujeme tvary nebo kreslíme a vrstvíme podle chuti.
 Papír zmačkáme  a následně rozložíme.
 Potřeme tmavým odstínem barvy v menším množství, aby podklad vynikl (podle 

barevnosti). Hodí se jakékoliv barvy uvedené v potřebách. Zatírat jde štětcem, houbičkou, 
hadříkem. Zbytek barvy vytřeme.

 Po zaschnutí můžeme seskládat obal, listy lepit k sobě a vytvořit větší formát. Nebo využít 
na vyrábění podle vlastní potřeby.

Novinka: on-line kurz zdarma - Výtarka do začátku-přihlášení: www.janapodzemna.cz

https://janapodzemna.cz/vytvarka/uvod/vytvarka-kurz-zdarma/

