Tvorivé
nápady
na celý
rok

„Štyri ročné obdobia
Každý rok má štyri deti:
leto, jeseň, zima, jar,
každučké má inú tvár.
Štyri ročné obdobia,
vždy nám radosť urobia.
Na jar kvitne konvalinka,
zvončekami stále cinká.
V lete včielka Bzučuľa,
nosí medík do úľa.
Na jeseň si vietor píska,
mocne fučí na strniská.
V zime sniežik napadá,
až je biela záhrada.
Tak to ide krokom krok
dookola každý rok .“
Zdroj: Jakubová J.: ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA ZÁŽITKOVÝM UČENÍM, Metodicko–pedagogické centrum,
Národný projekt INKLUZÍVNY MODEL VZDELÁVANIA NA PREDPRIMÁRNOM STUPNI ŠKOLSKEJ SÚSTAVY; 2015

Kreativita je schopnosť spojiť zdanlivo nespojiteľné.

William Plomer

V rukách držíte publikáciu, v ktorej sme pre vás pripravili viacero kreatívnych nápadov na
tvorbu, vďaka ktorým sa deti naučia kolobehu premien prírody počas štyroch ročných období
– jari, leta, jesene a zimy.
Význam rozvoja tvorivosti u detí je nesporný. Tvorivosť je podporovaná potrebou
sebarealizácie, zvedavosti a inteligencie. Zo strany vedúcich je mimoriadne dôležité byť
pre deti inšpiratívnym vzorom. Nechať ich prirodzene objavovať, skúšať všetko nové, dať im
priestor na sebarealizáciu. Deti, ktoré aktívne rozvíjajú svoju fantáziu, bývajú v budúcnosti
úspešnejšie, komunikatívnejšie, schopné vlastných riešení, kreativity a húževnatosti.
Nevzdávajú sa, majú život pestrejší, veselší a farebnejší.
Deti si v predstavách vytvárajú svoj vlastný svet, ktorý im pomáha chápať ten skutočný.
Úlohou dospelých je podporovať ich fantáziu a poskytovať im dostatok kvalitných podnetov.
Kreatívne hry a aktivity pritom zohrávajú kľúčovú úlohu. Pomáhajú deťom vyjadrovať
svoje myšlienky a pocity, rozvíjajú ich tvorivosť, komunikačné zručnosti, umožňujú im nový
pohľad na vec a dávajú šancu nájsť riešenia problémov. Deti rady vyjadrujú svoju osobnosť
prostredníctvom rôznych materiálov a farieb. Ideálnymi pomôckami pri ich tvorbe sú preto
pastelky, farby, modelovacie hmoty, nožnice, lepidlo, či obyčajný papier, ale aj menej tradičné
materiály - šišky, či listy stromov a aj úplne netradičné prvky – cestoviny, gombíky, strukoviny.
Publikácia predstavuje návody na zhotovenie výtvarných dielok krok za krokom
s množstvom fotografií a s podrobným opisom. Z úspechu pri tvorbe sa môžu tešiť už
aj menšie deti, ale v knihe nájdu inšpiráciu aj „umelci“ hľadajúci skutočnú výzvu.
Publikácia v sebe zahŕňa tipy na výtvarnú tvorbu charakteristické pre jednotlivé sviatky
a ročné obdobia.
Všetkým naším čitateľom želáme, aby bolo pre nich tvorenie radosťou a pohľad na hotovú
prácu potešením! Prajeme vám veľa zábavy a tiež ďalších kreatívnych nápadov!

Koniec zimy znamená prebúdzanie prírody.
Rodí sa nový život na lúkach, pri potokoch, v lese,
na zemi. Jar je najkrajšia časť roka kedy sa zem
prebúdza z dlhého zimného sna.
Na jar sa predlžujú dni, postupne sa zvyšujú
teploty, všetko naokolo znovu ožíva, slnečné lúče
a aj samotná príroda nás nabádajú k tomu, aby
sme sa porozhliadli okolo seba a vnímali všetko
svieže a krásne. Jar je časom nasávania pokoja
a harmónie, ale aj návratu sily a energie. Nezáleží
na tom, kde sme, všade okolo nás sa dá objaviť
čosi, čo nám môže prinavrátiť stratený úsmev,
radosť, pohodu a tiež sa dá použiť na vytvorenie
rôznych kreatívnych predmetov.
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ŠPAGÁTOVÁ GUĽA
POTREBUJEME: nafukovacie balóny, misku, špagát
prírodný, lepidlo Herkules alebo tapetové lepidlo
(Duvilax zriedený s vodou), vodu, misku, nožnice,
misku na lepidlo

Postup:

1 Do misky s lepidlom namáčame špagát

A.

2 Balón nafúkneme a naň obmotávame špagát namočený v lepidle

B.

3 Keď špagát na balóne zaschne, prepichneme balón a ostane len špagátová guľa
4 Veľkosti gulí môžeme robiť rôzne a do vnútra zavesíme kvetinové ozdoby

C.

D.

A

B

C

D
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FAREBNÝ ZÁVESNÝ LAPAČ SNOV
POTREBUJEME: 2x kartón, lepidlo Herkules (Duvilax)*,
1 ks papier na pečenie alebo (pauzák), 1 štetec, pohár
na vodu, nožnice, kružidlo alebo akýkoľvek predmet
okrúhleho tvaru napr. tanier, hrniec, vrchnák z Duvilaxu,
anilínové (brilantní) farby alebo vodové farby, konárik
alebo paličku, farebné nitky
Postup:

1 Pomocou kružidla alebo guľatého predmetu urobíme dva rovnaké kruhy s vnútorným
menším kruhom

, ktorý vystrihneme A .

2 Vnútorný kruh vystrihneme

B.

3 Namiesto vnútra vystrihneme z pauzovacieho papiera kruh o troška väčší

ako vnútorný otvor, aby sme ho mohli vlepiť medzi kolieska dvoch kartónov C .

A

B
C

*N
 áš tip: Duvilax modrý 1 kg balenie sa oplatí kúpiť pri väčšej
skupine a sústavnom používaní napr. na dielničkách.
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4 Priesvitný pauzovací papier pomaľujeme anilínovými farbami
5 Paličku na zavesenie môžeme ozdobiť farebnými niťami

D.

E .

6 Všetky okrúhle časti, medzi ktoré sme vložili špagátik na zavesenie zlepíme dokopy
7 Výrobok zavesíme do okna

F .

G.

E

F

F

G

D
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SUCHÉ PLSTENIE - VEĽKONOČNÁ
OZDOBA
POTREBUJEME: plsť (vlnu), plstiacu ihlu, ozdobnú
šnúrku na zavesenie, hubku alebo molitan, formičku

Postup:

1 Na molitan si položíme formičku kuriatka vzor podľa aktuálnosti.
2 Formičku naplníme až po vrchný okraj plsťou

A.

3 Ihlu na plstenie rovno husto vedľa seba zapichujeme kolmo na dno formičky .
4 Plstený výrobok je hotový, až keď je pevný a oddelený od molitanu a vybratý z formy
sa nerozpadne B .

5 Ostrým predmetom urobíme dierku na kuriatko, prevlečieme špagátik na zavesenie.
Takýmito plstenými ozdôbkami, ktoré môžeme ešte dotvoriť korálkami, môžeme
vyzdobiť konárik zlatého dažďa na Veľkú noc, alebo vianočnými plstenými
hviezdičkami vianočný stromček C .

A

B

C
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VEĽKONOČNÉ VAJÍČKO
POTREBUJEME: výdušky z vajíčok, rôzne druhy
cestovín, farebný sprej, tavnú pištoľ, špajľu,
plastelínu

Postup:

1 Vajíčko pred vyfúknutím dobre umyjeme vo vlažnej vode so saponátom.
2 Vajíčko vyfúkneme.
3 Opäť umyjeme, vysušíme (pre rýchle vysušenie môžeme použiť i sušič na vlasy)
vo vnútri nesmie ostať voda.

4 Po dôkladnom vysušení vajíčko ozdobíme rôznymi druhmi cestovín, ktoré lepíme
tavnou pištoľou A .

5 Vajíčko nastokneme na špajľu, zospodu zaistíme kúskom plastelíny

B.

6 Vyzdobené vajíčko na špajli pichneme do zeme a nastriekame farebným sprejom
(modrým, žltým, červeným) C .

A

B

C
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VESELÁ GIRLANDA – ZAJAČIKY
POTREBUJEME: farebné, papiere, nožnice, ceruzku,
lepiacu pásku

Postup:

1 Na farebný papier si nakreslíme zajačika.
2 Vystrihneme ho a podľa šablóny obkresľujeme a vystrihujeme zajačikov na ostatné
farebné papiere A .

3 Lepiacou páskou na zajačika nalepíme špagát

B.

A

B
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TANIERIK NA JARNÉ ARANŽOVANIE
ALEBO VEĽKONOČNÉ MENU
POTREBUJEME: keramický tanier svetlý (nemusí byť biely),
hubku na riad (malý kúsok), vodou riediteľné vypaľovacie farby
na porcelán alebo sklo, nožnice, paletu

Postup:

1 Hubku si nastriháme na malé kúsky napr.
hubky si nastriháme A .

, koľko farieb použijeme, toľko kúskov

2 Na podložku (paletku) si nalejeme farby, ktoré chceme odtláčať na tanierik. Farby
môžeme navzájom miešať B .

3 Hubku namočíme, odtláčame na tanierik

C.

4 Farby na sklo a porcelán sú rôznych značiek (kupujte vodou riediteľné). Treba si

prečítať návod na použitie konkrétnych farieb. Ozdobený predmet dávame vypaľovať
do rúry D , alebo mikrovlnky podľa pokynov.

A

B

D

C

* Farby kupujeme v kreatívnom obchode alebo cez internet.
*P
 o zaschnutí voľne na vzduchu dáte tanierik vypáliť. Ak sa vám tanierik nepodaril podľa
predstáv, môžete ho pred výpalom umyť, osušiť a namaľovať znova. Tanier umývajte ručne
a jemne. Farby riediteľné vodou nie sú vhodné do umývačky.
*N
 a naberanie môžeme použiť kvapadlo kúpené v lekárni.
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Slnko svieti čoraz silnejšie, dni sú najdlhšie
z celého roka. Je to obdobie, ktoré asi najviac
túžobne očakávame. Je najmä obdobím oddychu a dovoleniek. Pre deti obdobím prázdnin
a leňošenia. Leto láka ľudí k vode a do prírody,
má však aj svoje menej radostné stránky, na ktoré musíme pamätať. Je to čas veľkých horúčav
a sucha. Ponúka však aj veľa možností na športy a pohybové aktivity v prírode. V záhradách
a na poliach dozrieva úroda.
Určite vám spraví radosť vlastnoručne vyrobený letný obrus, maľovaná kabelka, či jednoduchá, ale nápaditá dekorácia zo šišky.
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FAREBNÝ JEŽKO NA UMÝVANIE
POTREBUJEME: kuchynské hubky, nožnice, špagát

Postup:

1 Od hubiek oddelíme tvrdú časť

A.

2 Hubku nastriháme na 4 pásiky

B.

A

3 V strede zviažeme špagátom.
4 Vznikne farebný ježko na umývanie

C.

B

C
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DEKORÁCIA ANANÁSIKY ZO ŠIŠIEK
POTREBUJEME: otvorené šišky, nožnice, žltú
temperu, štetec, zelený papier, tavnú pištoľ

Postup:

1 Končeky šišky a povrch šišky zafarbíme na žlto

A.

2 Do hornej užšej časti šišky vsunieme a prilepíme lístky, ktoré sme si vopred nastrihali
a pripravili zo zeleného papiera B .

3 Takéto ananásiky môžeme použiť ako dekoráciu na párty stôl

C.

A

B
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C

KVETINÁČIK S KAKTUSMI
POTREBUJEME: malé rôznofarebné kvetináče, rôzne kamienky
primerané kvetináču, štetec, akrylové farby, sadru, misku

Postup:

1 Kamienky umyjeme a vysušíme.
2 Potom ich natrieme rôznymi odtieňmi zelenej, okrovej, bordovej
alebo fialovej farby. Čiernou farbou naznačíme pichliače A .

3 Sadru zarobíme podľa opisu

B (viď. odlievanie magnetiek z listov),
nalejeme ju do kvetináča a zapichujeme vyzdobené kamienky C .

A

C

B
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LETNÝ OBRUS
POTREBUJEME: 1 jabĺčko, zelené listy, špajľu alebo
konárik, starú plachtu alebo kus plátna, farby, nôž

Postup:

1 Jabĺčko si rozrežeme na polovicu.
2 Natrieme farbami na textil
i s listom a paličkami B .

A , odtláčame na pripravenú látku. Takto pokračujeme

3 Po zaschnutí obrus ožehlíme/zafixujeme cez papier na pečenie
textíliu môžeme prať v práčke.

A
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B

C . Takto zafixovanú

C

VEJÁR
POTREBUJEME: 1x biely papier A3, 2x papier
A4 farebný, ceruzku, nožnice, tyčinkové lepidlo,
pásku na rukoväť

Postup:

1 Na biely papier nalepíme A4 rozstrihnutý farebný papier
2 Takto zlepené papiere poskladáme na harmoniku
3 Rúčku oblepíme páskou

A .

B .

C .

4 Hrany povystrihujeme ozdobne

D .

A

B

C

D
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MAĽOVANÁ KABELKA
POTREBUJEME: farby na kožu, štetce,
fixku, kabelku

Postup:

1 Na kabelku si fixkou nakreslíme ľubovoľný vzor
2 Vzor vyfarbujeme farbami na kožu
a oterom.
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A .

B . Farby sú po zaschnutí odolné voči vode

A

B
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Jeseň je čarovné obdobie plné farieb,
dozrievajúcich plodov, ale aj zmien počasia. Je
aj predzvesťou zimy, ktorá prináša do našich
príbytkov pokoj a dni oddychu. Jeseň prichádza
pomaly, po horúcich letných dňoch sa k nám
vkráda so svojím chladným počasím. Okrem
chladnejšieho počasia prináša aj začiatok
školského roka. S príchodom jesene sa mení
aj príroda. Ulice sú plné opadaného lístia, ktoré
vytvára farebné koberce. Lastovičky a ďalšie
sťahovavé vtáky odlietajú prečkať tuhú pani
Zimu do teplých krajín. Ostatné zvieratká nelenia
a usilovne znášajú do svojich brlohov zásoby
potravy, ktoré im pomôžu prečkať mrazivú zimu.
Na jeseň je ideálny čas pre spoločné trávenie
času doma a spoločné vyrábanie.
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JESENNÝ SVIETNIK
POTREBUJEME: hodvábny ((priesvitný,
jemný) papier, nožnice, tyčinkové lepidlo,
pekný zaváraninový pohár, do vnútra čajovú
sviečku

Postup:

1 Nastriháme si rôzne farby papiera na malé kúsky
2 Oblepujeme nimi pohárik

A.

B.

3 Môžeme oblepovať symetricky alebo asymetricky.
4 Do vnútra použijeme čajovú sviečku

A

C.

B

C
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KORÁLKOVÝ NÁHRDELNÍK
ZO ŠPAGÁTU
POTREBUJEME: nožnice, korálky s väčšími
dierkami, špagátik prírodný 8-10ks po 40 cm,
koncovky na ukončenie náhrdelníka

Postup:

1 Pripravíme si 10 ks po 40 cm z prírodného špagátu. Špagát sa pri uväzovaní
skracuje A .

2 Navliekame korálky na 2 spodné špagátiky. Medzi korálky robíme uzlíky

B.

3 Po navlečení ľubovoľného množstva si urobíme na konci špagátikov uzáver

C.

A

B
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C

KYTICA Z LISTOV JAVORA
POTREBUJEME: čerstvo opadané listy
z javora, tenký drôtik, klieštiky, špajle,
nožnice

Postup:

1 List prehneme na polovicu

A . Stočíme ho do ruličky B .

2 Takto prehneme ďalší list a obtáčame ho okolo ruličky.
3 Postup opakujeme, obtáčame, až kým nevznikne ružička

C.

4 Spodok ružičky obtočíme pevne drôtikom a zapichneme špajľu

D.

5 Vytŕčajúce chvostíky z listov môžeme odstrihnúť.
6 Z viacerých kvietkov vznikne kytička

A

D

E .

B

C

E
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JESENNÝ ARANŽMÁN
POTREBUJEME: 1 kvetináč, 1 kocku
aranžérskej hmoty na suché aranžovanie,
lepidlo Herkules (Duvilax), servítky
s jesenným motívom, suché makovice, obilné
klasy, gaštany, šípkové konáriky, akrylové
farby
Postup:

1 Kvetináč natrieme z vonkajšej strany a troška do vnútra za okraj temperovou

farbou, kde pridáme troška lepidla Herkules (Duvilax modrý). Farba je viac odolná
voči vode a oteru, neošúcha sa a nepraská (1 diel lepidlo, 2 diely farby) A .

2 Po zaschnutí kvetináč ozdobíme servítkovou technikou. Servítku s jesenným vzorom
rozoberieme, oddelíme vrstvy, vystrihneme len vzor. Časť kvetináča, podľa veľkosti
vzoru, natrieme lepidlom.

3 Na natretú časť nalepíme obrázok. Zahladíme opatrne štetcom, ktorý má pevné,
ale jemné štetinky (sada štetcov Ikea – vhodné na všetko) *náš tip.

A

24

4 Kvetináč ozdobený servítkovou technikou necháme zaschnúť. Po zaschnutí môžeme
vyplniť vnútro sivou aranžérskou hmotou, ktorú režeme ľahko nožom B .

5 Skrátené a upravené steblá obilia a makovíc vpichávame a aranžujeme podľa vkusu
do črepníka, ktorý nám zdobí stôl, kým neprídu na rad živé kvetiny C .

B

C
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ODTLAČKY MAGNETKY Z LISTOV
POTREBUJEME: plech (igelit, podnos), zelené listy, vetvičky,
sadru, vodu, misku, magnetku, tavnú pištoľ

Postup:

1 V miske si zarobíme sadru tak, že: do misky so studenou vodou (2x 2,5 dcl) sypeme
po celom povrchu rovnomerne sadru, kým sa na povrchu nevytvoria ostrovčeky,
potom sadru dobre rozmiešame, aby v nej neboli hrudky a mala hustotu kyslej
smotany A .

2 Takto zo zarobenej sadry na igelit, alebo pekáč urobíme ostrovčeky
vtlačíme zelené listy C .

B , do ktorých

3 Po zatvrdnutí sadry listy odstránime

D a po úplnom vyschnutí na sadrové odliatky
do zadnej strany nalepíme tavnou pištoľou magnetku E .

A

B

C
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4 Odliatky si môžeme vyfarbiť akrylovými alebo anilínovými farbami

F.

5 Ak by neboli odliatky dostatočne suché, magnet sa nedá prilepiť.

D

E

F
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VANKÚŠIK ZDOBENý ZEMIAKOVÝMI
RAZÍTKAMI
POTREBUJEME: zemiak (1 zemiak = 2 tvary pečiatky),
farby na textil, štetec, paletku na farby, pohárik s vodou
na umývanie štetca, vankúš, podložku do vnútra vankúša
(gumennú alebo hrubú vrstvu novín), nôž na vyrezanie tvaru
pečiatky, žehlička, papier na pečenie
Postup:

1 Z prepoleného zemiaka vyrežeme pečiatku (hviezda, mesiac, srdiečko,..)
2 Na paletku si natlačíme farby na textil

A.

B .

3 Pomocou štetca natrieme farbu na pečiatku zo zemiaka

C.

4 Do vnútra obliečky na vankúš vložíme podložku, aby sa nám farby neodtlačili
na druhú stranu.

A

B

C
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5 Odtláčame ľubovoľné vzory, pričom je potrebné si pečiatku vždy znova natrieť

D.

6 Ak chceme zdobiť obe strany obliečky, obrátime ju na druhú stranu
až po zaschnutí E .

7 Keď vzory uschnú zažehlíme/zafixujeme podľa návodu na farbe cez papier
na pečenie. Takto zdobený textil sa môže prať i v práčke.

D

E
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Po pestrofarebnej jeseni v zime zem odpočíva,
niektoré živočíchy spia v zimnom spánku,
sťahovavé vtáky už dávno odleteli. Typické
pre toto obdobie sú veľmi krátke dni, tma trvá
niekedy až dve tretiny dňa. Ako postupuje
zima, dni sa predlžujú, ale mrazivé počasie trvá
niekedy až do jari. Nezriedka sa objavuje súvislá
snehová pokrývka.
Zima je spojená aj s najkrajšími sviatkami
roka s Vianocami, Novým rokom a zimnými
športami. Dlhé zimné večery sú príležitosťou
na stíšenie duše, ale aj pre spoločné trávenie
času napríklad pri tvorivých aktivitách. Na záver
vám ponúkame niekoľko kreatívnych tipov pre
toto ročné obdobie.
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PASTIČKA NA KĽÚČIKY
POTREBUJEME: pastičku na myši, 1 háčik
na obrazy, 1 klinec, kladivko, štetec, akrylové farby,
klieštiky, nožnice, lepidlo

Postup:

1 Z pastičky odstránime kobylku na návnadu,
necháme len pružinku a kovový rámik.

2 Pastičku vyzdobíme akrylovými farbami, prípadne vtipným obrázkom, ktorý nalepíme
až keď akrylová maľba zaschne.

3 Nakoniec zo zadnej strany nalepíme háčik, aby sme pastičku mohli pribiť na stenu.
Slúži nám ako vešiačik na kľučke A .

A
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FILCOVÉ PRESTIERANIE
NA PRÍBORY
POTREBUJEME: filc, nožnice, fixku

Postup:

1 Z farebného filcu si nastriháme pásiky 7x20 cm

A.

2 Okraje pása môžeme zastrihnúť do tvaru stromčeka

B.

3 V strede filc prerežeme vodorovne (asi 1,5 cm od okraja každej strany).
Musí byť hrúbka asi 1 cm C .

4 Takto vznikne otvor, kam zasunieme príbor

A
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B

D.

C

D

Pečiatková BATIKA S VOSKOM –
FAREBNÝ BALIACI PAPIER
POTREBUJEME: väčší formát mäkšieho papiera,
kovové vykrajovátka rôzneho tvaru, hrniec, zvyšky
vosku, štetec, anilínové farby, pohár na vodu,
žehlička, noviny, štetce

Postup:

1 Vosk si na miernom ohni roztopíme v hrnci a udržiavame ho v tekutom stave
2 Do vosku namáčame vykrajovátka a odtláčame ich na papier

A.

B .

3 Po zaschnutí papier cez vosk namaľujeme anilínkami, ktoré nanášame širokým
štetcom C .

4 Takto vyzdobený papier prežehlujeme cez noviny až kým sa na nich nevytvárajú
mastné očká D .

5 Takýto papier môžeme použiť rôzne napr. na originálne balenie darčekov alebo
i na pozdravy E .

A

B

C

D

E
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ŠTUCNE NA ZIMU
POTREBUJEME: plstiacu ihlu, vlnu
na plstenie, starý pulóver (sveter), kus
molitanu alebo hubku na riad, nožnice,
formičku ruky

Postup:

1 Zo svetra odstrihneme rukávy pri ramenách
2 Do vnútra navlečieme hubku alebo molitan

A .
B.

3 Na vrch rukáva priložíme formičku, ktorú až po povrch naplníme vlnou (vlny sú farebné)
4 Od okraja kolmo do vnútra zapichujeme ihlou vlnu

C.

D.

5 Plstenie je vtedy dobré, ak vieme vlnu splstiť až na 10% svojho objemu
musia byť husto vedľa seba.

E . Vpichy

6 Pri plstení sa môže stať, že sa nám molitan, látka a vlna spoja. Nebojme sa ju silou od
seba oddeliť.

7 Vyzdobené štucne plstením môžeme nosiť ako módny doplnok a ochranu pred
chladom F .

A

C
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B

D

C

E

F

VIANOČNÉ OZDOBY
Z CESTOVÍN
POTREBUJEME: rôzne druhy cestovín, tavnú
pištoľ, tvrdý papier alebo kartón, nožnice,
zlatý sprej, kružidlo, špagátik na zavesenie

Postup:

1 Z kartónu si vystrihneme kruh, ktorý sme urobili pomocou kružidla
(Môžeme takto zdobiť i iné geometrické tvary.)

2 Pomocou pištole si na vystrihnutý kartón nalepíme cestoviny
od stredu. Takto môžeme vyzdobiť obe strany C .

3 Po nalepení nastriekame zlatým sprejom
4 Prevlečieme šnúrku, zavesíme

A .

B , obrazec lepíme

D.

E .

A

C

B

D

E
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