Velikonoční tvoření

Vážení tvořiví rodiče, milé děti!
Připravili jsme pro vás balíček, do kterého jsme zabalili jednoduché návody
a materiál na velikonoční tvoření. Návody si můžete dle vlastní fantazie
vylepšit a vznikne vám tak originální dekorace vašich domovů. Nakonec pro
vás máme i pár tipů na další tvoření.
Bohužel se s vámi nemůžeme v současné době potkat osobně, ale věříme, že
alespoň tato forma tvoření vás v téhle situaci potěší a navodí tu správnou jarní
náladu...
Věříme, že se vám výtvory povedou a budeme rádi za zaslání jejich fotografií,
které budou zveřejněny na facebookovém profilu obce. Zasílat je můžete buď
přímo na Facebook @obecsveti nebo na e-mail chvatalova.anna@gmail.com.
Součásti kreativního balíčku jsou i vejdumky k ozodobení. Buď je využijte
jako dekoraci u vás doma nebo nám jimi můžete pomoci ozdobit květníky u
obchodu a zavěsit je tam na vrbové proutky pro potěchu všech 😊.
Obec Světí vám přeje krásné velikonoční svátky a mnoho zábavy při tvoření!

Veselé
Velikonoce!

1) Jarní kytičky z krepáku
Tato velikonoční dekorace je velice krásná a jednoduchá.

Materiál








barevný krepový papír
obal od vajíček
skořápky, vejdumky
vodové, temperové či akrylové barvy
lepidlo na papír
nůžky
štětec

Postup:
Půlku vaječné skořápky, nebo celý vejdumek –
omytý a odmaštěný, usušíme a nabarvíme
štetcem na žluto – oranžovo – zelenou barvu
(nebo dle své představy o středu květiny).
Můžeme opakovaně barvit, do požadované
sytosti barvy, mezi barvením necháme skořápky
proschnout.

Připravíme si obaly od vajec. Odtrhneme
kalich a nabarvíme je zelenou barvou a
necháme zaschnout.

Z vybraného krepového papíru si nastříháme
pruhy 12 – 13 x 50 – 60 cm. Po celé délce je
napůl přehneme. Přehnutý okraj nastříháme na
proužky 1 – 3 cm široké do hloubky cca 3 cm.
Začneme s výrobou jednotlivých kytiček. Připravený papírový kalich potřeme na vnitřní
straně lepidlem.

Proužky krepáku skládáme a postupně je
vlepíme do připraveného kalichu. Papír k
sobě pečlivě přitlačujeme. Krepák nalepíme
dvakrát dokola, aby kytička byla hezky
nařasená. Nebo rovnou od začátku začneme
s pruhem přehnutým podélně. Můžete
zkusit vyrobit i vícebarevné kytičky.
Necháme zaschnout.

Střed kytičky potřeme lepidlem.
Skořápku vložíme do středu kytičky,
lehce ji přitlačíme a necháme zaschnout.
Po zaschnutí kytičku dotvarujeme.

Z papíru stejným způsobem tvoříme kytičky různých barev.
Hotové kytičky využijeme na ozdobu dětského pokoje, dekoraci na stůl nebo na okenní parapet.
Nebo je můžete poslepovat k sobě a udělat si tak krásný barevný věnec.

2) Pozvěte jaro do domu – jednoduše a krásně😊
Na této dekoraci se vyřádí hlavně děti, které
rádi stříhají.

Materiál







papír – zelený, barevné na kytičky
kreporvý, či kousek fleece – na tvorbu
kytiček
lepidlo na papír
nůžky
štětec
pokud spěcháte použijte sešívačku na
scvaknutí role = základny kytiček

Postup:
Přeložte papír A5 napůl – spodní okraje slepte.
Vznikne vám kapkovitý tunel, poté nůžkami
nastříhejte do 2/3 papír. Zamotejte do ruličky. Na dozdobení použijte květy různých tvarů, buď
z barevného nebo z krepového papíru. Pokud budete vyrábět květy z fleece – nakreslete si obrys
nejprve pastelkou – tužka je hůře viditelná, nebo rovnou vystřihněte obrys květu.
Můžete si udělat i doma krásný rozkvetlý záhon z barevných kytiček.

3) Skládáš – skládám – skládáme
Nebo se můžete pustit do jarního vějířku.

Materiál
barevný papír, kreporvý, či kousek
fleece

lepidlo na papír či sešívačku

nůžky

štětec, nebo šikovný prstík na
lepidlo


Postup:
Zelený papír naskládáme po cca 1,5
cm záhybech. Vprostřed jej přehněte
směrem k sobě a spojte okraje – ty
můžete
slepit,
nebo
spojit
sešívačkou.
Nakonec už zbývá jen dostříhat
květy dle libosti a ozdobit jimi
vějířek. Budete – li chystat
velikonoční menu, jistě je využijete na prostřený stůl.

4) Trocha nápadu z kuchyně
aneb Ovčí mňamky a těstovinový motýlci
Využijte malé fazolky a vytvořte si třeba veselé ovečky,
troufne si někdo na zajíce…

Materiál







balení fazolek, čočky, luštěnin dle možností, mašličkové těstoviny –
fantazie a nápadů
lepidlo na papír či tavnou pistoli
barvičky temperové na těstoviny
nůžky
kartón, tvrdší papír – na ovečku – vystříháme kolečko dle požadované
velikosti ovečky
nakonec dotvoříme obličejem a pohyblivými očičky, bambulkami

Postup: Vystřihneme kolečko na ovečku z kartónu požadované
velikosti, podlepíme lepidlem či tavící pistolí a vkládáme luštěniny. Dozdobíme. Těstoviny
obarvíme temperovými barvami a připevníme provázkem.

5) Vaječný věnec a zajíčková grilanda
Materiál









barevný papír, krepový, či kousek fleece
lepidlo na papír
nůžky
štětec na lepidlo
pastelky na obrysy na fleece – tužka bohužel není vidět
kartón – na podklad – z něj vystřihněte dle šablony buď kruh či
vajíčko s cca 3 cm širokým okrajem uvnitř duté
kartón – hlavní motiv malé vajíčko či zajíčka
stužky, bambulky, provázek na dotvoření

Postup:
Jako tvrdou šablonu použijeme kartónu z něho vystřihneme
obrys malého vajíčka, či zajíčka můžete použít naši
předlohu, či vlastní.
Na barevný papír či fleece nakreslíme pastelkou obrys
vajička či zajíce, ty pak vystříháme.

Děti se u vystřihování skvěle zabaví.
Grilanda: Zajíčky po vystřižení
proděravýme, provlečeme provázek
bambůlkami jako ocásky.

mezi ušima
a dotvoříme

Věnec: Záleží na Vás jaký podklad si zvolíte, a jak ve
výsledku vajíčka na podklad umístíte.
V našem případě jsme
na velký podklad
vajíčka potřebovali
11 ks malých vajíček.

Z velkého kartónu jsme vystřihli podklad. My si vybrali tu s
obrysem zajíčka. Okraj nechejte cca 3 cm široký. Zajíčka můžete
i odstřihnout a nechat jen obrys vajíčka.

Dle vaší fantazie naskládejte jednotlivá vajíčka na podklad kruhu či kraslice.
Až budete s výsledkem spokojeni
podlepte vajíčka lepidlem.
Dozdobit věnec můžete stuhami,
bambulkami, nebo si ze zbytků látky
udělat jednoduché kytičky.
Rolované kytičky:
Jejich návod je zde…, nebo využijte vlastní tvorbu.
Vystříháme kruh, který přehneme na půl a srolujeme podobně jako
kolečka salámu na chlebíčky.

Vytvarujte si kytičky dle svých představ a
slepte k sobě lepidlem. Ze srolovaných
kytiček vypadá nádherně i celý věnec.

Konečné dotvoření kraslice jsem nechala na dětech, které si
zajíčka domalovaly a umístily kytičky a stuhu.

Pro koho bylo našich tipů málo, pak tu máme pro
Vás pár krásných a jednoduchých věcí.
Obtisknutí zajíčci
Tvoření pro nejmenší – stačí obtisknou ručku a je to😊

Materiál




barevný papír
nůžky, štětec
vodové barvičky, či temperové barvy

Postup: Z barevného papíru si vystřihněte obdelník požadované velikosti, ten přeložte na půl.
Pomalujte dětskou ručku, bez palečku, temperovými či sytými barvičkami a obtiskněte ji na papír.
Nechejte děti domalovat výsledný obličej a originální přání je hotové.

Plastové třešňové květy
Plastové láhve, než je vyhodíte zkuste s nimi vytvořit krásné třešňové květy.

Materiál: plastová láhev – čím menší tím lepší – s pěti důlky na dně, barvy temperové, nebo
vodové, papír.

Postup: Předkreslíme si větvičku stromečku a plastovou lahví tvoříme květy. Ty necháme uschnout
a výsledným obrázkem ozdobíme třeba dětský pokoj, nebo vyrobíme originální velikonoční přání.

Jednoduchý ponožkový velikonoční zajíček
… aneb jak využít ponožky k dekoraci😊

Materiál







ponožky
výplň – papír, vata, staré kusy věcí,
nebo i luštěniny (zátěž na dno
zajíčka)
gumičky nebo provázek
nůžky
stuhy, bambulky, fix, pohyblivá
očka na dozdobení

Postup:
Ponožku vycpěte. Pár centimetrů od konce
jen zavažte gumičkou či provázkem,
přičemž konec ponožky nechte volně vyset.
Asi ve 2/3 oddělte stužkou hlavičku. Konec
ponožky odstřihněte do tvaru zaječích
oušek, ty budou tak dlouhá, jak jste nechali
volný konec ponožky.
Výsledného zajíčka domalujte a dozdobte
dle vlastní fantazie, můžete vytvořit i
ocásek.

Přejeme krásné tvoření.

