Vánoční tvoření
Blíží se nám adventní čas, kdy každoročně pořádáme akci
“Vánoční tvořivá dílnička”. Letos se z důvodu opatření akce
bohužel nemůže uskutečnit, ale připravili jsme si pro vás na
prosinec několik výtvarných tipů s tématikou Vánoc.
1) STROMEČEK - ZÁPICH
- Vystřihneme z kartonu nebo
tvrdšího papíru obrázek stromečku
- Nastříháme tenké proužky
z barevného papíru, které
nalepíme na vystřižený
stromeček vodorovně nebo
šikmo. Přečnívající proužky na
závěr zastřihneme a ze zadní
strany stromečku nalepíme
lepidlem/tavnou pistolí špejli.

2) VÁNOČNÍ PŘÁNÍ – STROMEČEK
- Pokud nám ještě zbyly nastříhané proužky, nebo bychom chtěli
udělat něco složitějšího, tak je tady postup na vánoční přání.
- Proužky lepíme různým způsobem do tvaru stromečku, který si
můžeme předkreslit a dle fantaze lepíme jeden papírek vedle
druhého. Na špičku stromku přilepíme ozdobu a nakonec
nalepíme i kmen stromku.

3) PŘÁNÍ – VÁNOČNÍ KOULE

- Vystřihneme z papíru 6 až 8 různobarevných kruhů, které
přeložíme na půl. Jeden kruh nalepíme na přední stránku přání a
pak vystřihneme z barevného papíru závěsnou stuhu ke kouli a
přilepíme. Ohnuté kruhy poslepujeme k sobě a nakonec kouli
přelepíme na přání.

Tip: kruhy na barevném papíře uděláme jednoduše tak, že
obkreslíme skleničku- to zvládnou hravě i menší děti.

4) STROMEČEK
Pro další vánoční výtvor potřebujeme jednu větvičku zvenku,
kterou si můžeme přinést z naší venkovní hry od Martina
k Mikulášovi.

Nejdříve tavnou pistolí slepíme kousky větvičky do trojúhelníku,
pak bavlnkou nebo provázkem omotáme stromeček, ozdobíme dle
naší představivosti a nakonec přilepíme kmen stromku.
Tip: ke zdobení využijeme korálky, řetízky, knoflíky, bambulky atd.

5) SVÍCEN
K Vánocům neodmyslitelně patří. Na jeho výrobu nám postačí
zavařovací sklenice, kterou natřeme lepidlem a pak posypeme solí
nebo cukrem. Nakonec sklenici ozdobíme podle vkusu a dovnitř
skleničky vložíme malou čajovou svíčku nebo elektrickou svíčku.
Návod najdete na přiloženém videu

Hezký advent vám přeje

