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Brány a portály do jiných světů

otisky pomocí gelových barev

- práce s barvou a papírem
- grafické techniky

Náročnost: *** 
Věk: školní děti,  mladší děti jako monotyp bez
papírové vystřihovánky 

     Se školními dětmi jsem zkoušela téma brány
jako portálu - vstupu do jiných světů. Mohou to být
i různá okénka. Tvarově jsme se inspirovali gotickými okny a portály, zajímavá je také secesní 
architektura nebo klasické členění oken či dveří na domech. S tím, že motiv z papíru by měl být 
kompaktní a robustnější.
Děti si volily, jaký jejich svět bude a podle toho vybíraly barvy i tvary.
Tiskli jsme pomocí gelových barev, vlastnoručně vyrobených. Vznikly nám 2 různé druhy otisků k 
dotváření a zajímavě se obarvily i papírové brány.
Děti už většinou byly spokojenny s výsledkem a dotvořily jen pár detailů. Brány ještě využijeme k 
vytvoření kolektivního díla-panelu na výstavu.

Potřeby a pomůcky:

- papírová šablona brány, okna atp.
- řezák nebo nůžky, tvrdý papír, tužka
- plastová podložka
- gelové barvy nebo i tempery
- houbička nebo štětec
- papíry na otištění (tvrdé i měkké)

Výroba gelových barev:
 
     Základ tvořií uvařený hustší kukuřičný škrob s vodou. Vznikl jakýsi “puding“. Studenou směs  
jsme rozdělili do mističek a přidáním temperových barev vytvořili žádané odstíny. Uvařený škrob při
roztírání trochu hrudkoval a to vytvořilo ony efekty: rozpité barevné tečky. Čím je hmota hustší, tím
více po vychladnutí a rozmíchání tvoří hrudky.  Jde samozřejmě i rozmixovat, zkoušet různou 
hustotu...nebo třeba zkusit použít gel na holení, ten hrudky nedělá.
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Postup:

 Vyrobíme si brány formou papírové vystřihovánky/vyřezávanky. Motivy mohou být i jiné! 
Fantazii se meze nekladou.

  Předem si nachystáme papíry na otiskování. 

 Vystřihovánku položíme na plastovou destičku (podložka na modelování atp.) Natupujeme 
barvou až po kraj desky. Obrázek je nutné přidržovat. Zde je možné barvy krásně míchat a 
tvořit přechody a barevné tónování. Gelové barvy mívají jemný průsvitný charakter, pokud 
to nepřeženeme s množstvím přidané tempery. Barva nanesená houbičkou bude více 
“tečkovaná“, štětcem získáme hladší vzhled.

 Vystřihovánku opatrně vezmeme a položíme barvou dolů na nachystaný papír a otiskneme.

 Další otisk získáme, když papír položíme přímo na destičku, kde zůstal negativní obrys 
vystřihovánky. Takto si můžeme hrát s různými variacemi tisku. Tiskne se jen přítlakem 
ruky.

Tip: Pro menší děti nebo pokud chceme experimentovat bez vystřihovánek můžeme barvy využít 
na techniku monotypu. Desku natupujeme barvou a zdobíme prorýváním, kreslíme prstem či 
vatovou tyčkou, suchým štětcem atp. Obrázky sejmeme z destičky otištěním podobně jako 
v předchozích případech.
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Koblížek s náplní
- kreslení
- prostorové tvoření
- práce s textilem, recyklace

Náročnost: *** 
Věk: předškolní a mladší školní děti

     Koblížek vznikl jako součást leporela do knížky
inspirované pohádkou O Koblížkovi. Tvořila jsem s
nejmenšími dětmi  2-3 roky a rodiči, kteří pomáhali s
kompletací Koblížka. Děti hlavně vycpávaly Koblížkovo
bříško a vyřádily se na zdobení leporela.
Celá akce je také součástí minikurzu zdarma nazvaného
Dobrodružství knihy- tam jdeme do detailů i s videonávody.

Potřeby a pomůcky:

- obal na CD (obálka s průsvitným kolečkem)
- nebo si vystačíme s kolečkem z tvrdého papíru a
nahoru dáme fólii
- zbytky látek, vata, vlny, nůžky
- sešívačka, lihová fixa, lepidlo v tyčince
- ručičky z papíru nebo stuhy a kartonu
- kapsička z kalhot vytvoří domeček pro Koblížka

Jak na Koblížka:
 
     Pokud chceme domeček z kapsy, vyplatí se jednak kapsičku podlepit tvrdým papírem, jednak 
změřit průměr otvoru kapsy, aby se nám tam Koblížek vešel. Nemusíme projekt komponovat do 
leporela, může být samostatný.

Nachystáme si náplň do Koblížkova bříška, nastříháme kousky barevné vlny, zbytků látek a mohou 
to být klidně i papíry nebo krepák...ideálně světlejší, aby šel vidět obličej nakreslený lihovou 
fixou.

Pokud máme obálku od CD, celkem nám to ulehčí práci. Náplň nandáme přímo do obálky a jen se 
snažíme ji vtěsnat do průsvitného kolečka. Kolem dokola pak zhruba zajistíme sešívačkou a 
ještě sestříhneme tvar. Nezapomeneme vložit ruce, případně nožičky. Můžeme je dolepit i 
nakonec ze zadní strany. Pak ještě zbylé otvory pospojujeme sešívačkou. Obličej je dokreslený 
lihovou fixou, jdou i oči nalepené z papíru nebo nakreslené na samolepce.
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Ne všem se asi podaří zajistit obal s průsvitným kolečkem. Vyrobíme si jej sami třeba z Eurofolie. 
Dovnitř vložíme tvrdý papír a obkreslíme kolečko nahoru na folii. Takto nám to vyjde i na více 
Koblížků, pokud máme rozměr A4. Výplň můžeme v oblasti kolečka částečně uchytit pomocí 
lepidla. Sestříhneme tvar Koblížka  a použijeme sešívačku jako v prvním případě. Starší děti 
mohou zkusit i sešít jednoduchým stehem.

Tip na malování: Koblížek zažil v lese parádní honičku a utekl všem mlsným zvířátkům. Toho 
můžeme využít k jednoduché zábavě s nejmenšími dětmi. Unikajícího Koblížka rozpohybujeme a 
zobrazíme v akci pomocí několikanásobných otisků pomocí Cd nebo třeba i papírových trubek 
různého průměru.
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