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Domečky tištěné z vystřihovánky
Lucerničky zdobené voskovkou
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Domečky tištěné z vystřihovánky
- grafické techniky
- práce s papírem
- práce s barvou
Náročnost: ***
Věk: předškolní a mladší školní děti
Tisky vycházejí velmi pěkně na mírně
navlhčený papír. Toho můžeme využít při
umístění jednoduchých vystřihovánek,
zde domečků na podmalované pozadí.

Potřeby a pomůcky:
- tvrdé papíry, nůžky
- krepový papír a voda na podbarvení
pozadí
- temperové barvy a houbička
- kartonek a zelená tempera pro tisk trávy

Postup:









Tip: Pokud nebudeme chtít
tisknout, je možné domečky a další
nápady nakreslit, využít
pestrobarevné papíry a vystřižené
nalepit na barevné pozadí.
Pro tisk je potřeba zhotovit
jednoduchou vystřihovánku z tvrdého papíru. Zde jsou zvoleny domečky.
Pak si připravíme mokrý podklad, na který budeme domečky tisknout. Zajímavý je
experiment s barevným pozadím pomocí krepáku. Krepový papír natrháme a různě velké
kousky položíme na tvrdý papír. Navlhčíme štětcem nebo rozprašovačem. Na mokrou
plochu pokložíme další papír. Přitlačíme a sejmeme. Získáme tak dokonce 2 barevné papíry
na tvoření.
Bokem na paletu si rozetřeme trošku tempery. Houbičkou natupujeme na vystřihovánku a
otiskujeme na ještě vylhký papír.
Celou krajinku s domečky nebo vesničku můžeme ještě doplnit kreslením a koláženi.
Traviny jsou zhotoveny otiskováním úzké strany kartonku namočeného do zelené barvy.
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Lucerna zdobená voskem
- prostorové tvoření
- práce s papírem
- práce s barvou
Náročnost: ***
Věk: univerzální, pro mladší dětí s
dopomocí dospělého
Lucernička krásně rozzáří podzimní i
nadcházející zimní dny a vykouzlí
nádherné světelné efekty.
Tento námět je vhodný i pro starší děti.
V případě zažehlování vosku je potřeba pomoc dospělého.
Válec lampionu je vytvořen ze 2 kusů bílého kancelářského papíru.

Potřeby a pomůcky:
-

voskovky, strouhátko
kancelářský papír A4, 2 - 4 ks
vodové barvy, štětec, kelímek s vodou
lepidlo, nůžky
pruhy tvrdého papíru nebo vlnité lepenky
krabička od kulatých sýrů, drátek na úchytku
sešívačka
žehlička, novinový papír

Postup:






Oba papíry je potřeba spojit slepením kratších stran cca 1-2
cm přes sebe. Vznikne nám dlouhý obdélník, který můžeme
nazdobit podle našich představ.
Využijeme mastné voskovky, kterými můžeme kreslit podle
fantazie. Překrásný efekt však docílíme i velmi jednoduše.
Papír můžeme posypat ostrouhanými voskovkami. Zde platí
pravidlo méně znamená více.
Vosk budeme ještě zažehlovat. Na vrstvu vosku položíme
další 2 kancelářské papíry a noviny. Opatrně zažehlíme.
Nastrouhané voskovky se krásně vsáknou do papíru a vytvoří
krásné efekty. Popřípadě i mix barev, pokud využijete více
barevných voskovek. Získáme kromě toho také další nazdobené papíry, které můžeme
využít na tvoření.
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Děti bude bavit papír nazdobený voskem pomalovat a zatónovat pomocí vodových barev
nebo třeba naředěné tempery.



Pro lampion nebo lucerničku je potřeba z papíru stočit válec.
1. varianta:
Ještě před stočením můžeme na spodní a horní stranu přilepit nebo upevnit sešívačkou ozdobné
pruhy tvrdého papíru nebo vlnité lepenky, které lucernu zpevní. Tato lucerna nemá dno. Svíčku
jednoduše položíme na vhodný talířek, na ten umístíme i lampion).
2.varianta:
Jako dno využijeme krabičku od kulatých sýrů. Kolem krabičky nalepíme pruhy nazdobeného
papíru. Případné přesahy ustříhneme. Držadlo namontujeme např. z tvarovatelného drátku.
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