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Srdce na dlani – otvírací přáníčko 
 kreslení
 dekorativní činnosti
 práce s papírem
 modelování

Náročnost: *** 
Věk: mladší školní děti i předškoláci 
(pro malé děti je potřeba přáníčko zjednodušit
nebo pomoci se stříháním ruky)

Blíží se den maminek, děti rády vyrábějí dárečky, s nadšením se vrhly do zdobení srdíček. A zaujalo
je obarvené slané těsto i zdobení ruky. Srdíčko jako překvapení jsme vložili dovnitř přáníčka.

Potřeby a pomůcky:

- tvrdý papír A4 složený na půl
- tužka a nůžky
- kreslicí potřeby, zbytky papírů na zdobení
- lepidlo v tyčince
- pruhy látek nebo stuhy

na srdíčko:
- obarvené slané těsto
- malé srdíčko z kartonu nebo tvrdého papíru
- korálky, knoflíčky, lesklé kamínky, glitry atp. na 
zdobení

slané těsto:
1 díl soli
2 díly hladké mouky
1 menší díl vody (aby těsto bylo vláčné)
potravinové barvivo (lze i temperu do vody atp.)
Barvivo se rozmíchá ve vodě přidávané do těsta.
Většinou barevnost trochu přeženu, protože po
zaschnutí těsto zesvětlá...

Recept na slané těsto a další tipy 
najdete i na blogu zde.
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Postup :
     

 Na čtvrtku přeloženou na polovinu položíme ruku
malíkovou stranou k přehybu. Tam se bude přáníčko
otvírat a nesmí se zde prostřihnout. Obrys ruky
vystřihneme. Také můžeme volit klasické obdélníkové
tvary přáníček atp. Ruka však vypadá velmi efektně,
i když dá stříhání větší práci.

 Děti si ruce nazdobily podle fantazie, přidaly popisky a
texty pro manminky. Nechali jsme si v dlani místo pro
srdíčko. 

 Na zadní stranu rukou jsme nalepili stuhu. Pruh barevné látky jako zavírání na mašličku.

 Na malé srdíčko z kartonku jsme vrstvili slané těsto. Můžeme použít i vykrajovátko. Chtěli 
jsme srdíčko mít pevnější pro přilepení dovnitř přáníčka. Pokud se zdá, že těsto na kartonku
moc nedrží, je lepší ještě papírový podklad potřít malinko vodou. Srdíčko si děti ozdobily 
drobnými skleněnými kamínky. Využít se dá cokoli pěkně barevného, třpytivého, co lze 
zatlačit do těsta.

 Těsto za den, dva ztvrdne.  Srdíčko jsme vložili do dlaně. Je možné jej zespodu přilepit, aby
nevypadávalo.

 Kdo se nechce „patlat" s těstem, určitě vymysí třeba textilní, kolážovou nebo filcovou 
variantu srdíčka či dárečku. S dostatečným předstihem by šla vymyslet a vyrobit i 
keramická drobnost.
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Srdíčková razítka 
 práce se sádrou
 kresba
 grafické techniky

Náročnost: *** 
Věk:  školní děti 

Razítka jsme využili ke zdobení přáníček.
Původní nápad byl vložit je jako dáreček dovnitř
přáníčka. Nakonec je dovnitř děti nedaly. Nalákalo je tvoření srdíček z těsta viz. předchozí návod. 
Sádrová razítka se nám budou hodit i pro otiskování a zdobení výrobků z keramické hlíny.

Potřeby a pomůcky:

- sádra a voda
- nádoba na rozdělání sádry a 
  dřívko na míchání
- smirkový papír, hrubší
- kelímky od jogurtů
- tužka
- hřebík nebo silná jehla na rytí
- lak na vlasy proti nasákavosti razítka
- papíry na otiskování
- miska nebo paleta na rozdělání barvy
- temperová barva, houbička na nanášení

Postup :
     

 Připravíme si sádrové odlitky minimálně
den předem, aby zatuhly.

 Sádru rozděláme v nádobce v poměru:
1 díl vody, 2 díly sádry. Do každého
kelímku nalijeme trošku sádry, cca 2-3
cm vrstvu nebo podle záměru i tlustší. Necháme zaschnout na rovné podložce.

 Po vyklopení z kelímků bylo razítka potřeba z vrchní strany obrousit do rovinky. Posloužil 
hrubší smirkový papír. Většinou nám totiž sádra přece jen při krajích trochu odstávala. 
Razítko by špatně tisklo, kdyby nebylo v rovině.
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 Tiskli jsme temperovou barvou na tvrdý i měkký papír. Barvu jsme nanášeli v jemné vrstvě 
houbičkou.
 
Co se nám osvědčilo:

– ještě před tiskem vyrytý motiv
přestříknout lakem na vlasy, aby sádra
tolik nenasakovala barvu a lépe se tisklo

– než si pokazit přáníčko, raději udělat
několik tisků na zkušební papír

– dobrá finta je také tisknout motivy na
menší kousky papíru (může být klidně
měkký kancelářský), pak si vybrat ty
nejlepší, vystřihnout na nalepit kam
potřebujeme

Lépe funguje tisk naopak (ne jako klasické razítkování motivem dolů):
– razítko položíme motivem nahoru, naneseme barvu, přiložíme zvrchu papír a přejedeme 

rukou (ideální pro tisky na malé papíry)
– daří se tisknout na mírně navlhčený papír

– razítka pak využijeme např. i při zdobení keramického plátu a výrobků z hlíny, motivy 
můžeme vymýšlet i jiné podle fantazie (jednoduché lineární, rytí toho moc nedovolí)
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Zážitková keramika – tvoření společné postavy 
 modelování
 experiment, zážitek

Náročnost: *** 
Věk:  školní děti 

Tvoříme s dětmi v kroužcích i klasické keramické výrobky. Mám
ráda, když jsou veselé a pobaví se i nějakou tou srandičkou.
Stále častěji přidávám v úvodu na zahřátí zážitkové tvoření s
kouskem hlíny, kdy se domluvíme, že výrobek je „na hraní a pro
zábavu“ . Později jej vrátíme zpět do pytle s hlínou na další
tvoření. 
Nemáte k dispozici hlínu? Nevadí! Tento tip je zvládnutelný v
menším i s plastelínou.

Pomůcky:
- keramická hlína
- podložka na modelování
- základní pomůcky nebo jen ruce
- papír a tužku

Postup :
 S dětmi jsme se domluvili, že si

vymodelujeme společnou postavu
(každý tvoří nějakou část těla). Pak to
spojíme dohromady a uvidíme, jak bude
bytost vypadat.

 Na papír jsme si udělali seznam, co kdo
bude dělat. Někdy to může být těžší,
rozdělit úkoly. (Hlavu třeba občas
nechce nikdo dělat nebo naopak je více zájemců...) Při větší skupince je možné tvořit více 
postav nebo rozdělit práci detailněji.

 Každý obdrží díl hlíny, (dobré je trochu myslet předem na velikost dané části těla). Pak už 
každý modeluje svůj úkol. Dětem začne docházet, že možná něco nebude sedět ohledně 
velikosti (každá noha jinak dlouhá atp.) Je to tedy i dobré cvičení na logické uvažování a 
komunikaci. Nejpozději při spojování postavy dohromady se na to dojde:-)

 Pokud něco nesedí, u hlíny to nevadí! Je tvárná a ledacos jde poupravit. Podobné je to s 
plastelínou. Tak bych ještě při spojovíání vzala na pomoc malé kousky špejliček.

 Nakonec je to velká legrace, vznikají podivuhodné bytosti. Můžeme si je pojmenovat a 
nechat po celou dobu dalšího tvoření. Zvlášť vydařené dílo by třeba stálo za to i zachovat a 
vypálit nebo nechat chvíli na výstavce.

 Určitě by vás napadly i jiná témata než je postava a podobné legrácky jdou dobře 
kombinovat a přizpůsobit skupince dětí.
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