ÚTERNÍ NÁPADNÍK č.10
TVOŘENÍ A POKUSY, KTERÉ HRAVĚ ZVLÁDNETE I DOMA

Uvolněte se, užívejte si,
hrajte si…
MALOVÁNÍ NA ZÁDA
Budete potřebovat: tužku, papír a kamaráda
Jde o techniku k uvolnění, k relaxaci.
Záda poslouží místo čtvrtky a prst
místo štětce. Ve dvojici si „malujte“
na záda obrázky z pohádek, zvířátka,
cokoliv vás napadne….. Nesmí se tlačit
a pohyby musí být jemné a uvolněné.
Pro zasmání si k ruce vezměte papír
s tužkou a zkuste na něj nakreslit to,
co cítíte na zádech. Nezapomeňte se
vystřídat 

Nebaví vás při kreslení sedět? Zkuste

MALOVÁNÍ POD STOLEM PĚKNĚ VLEŽE
Když si nalepíte papír POD stůl, můžete si při tvoření
pěkně poležet. Jen ruka musí po chvilce odpočívat.
Zvolte raději větší formát papíru a nebojte se
velkých tahů. Ruka se při tom příjemně uvolní. Asi
nemusím připomínat, že bude lepší pracovat
s pastelkami či fixy a vodovky necháte pro tentokrát
zavřené v šuplíku 

VYSTOUPLÁ RUKA 3D
Možná tento optický klam
někdo už zná. Zdá se, že ruka
na papíře jakoby vystupuje do
prostoru.
Podívejte se dobře na
obrázkový návod a naučte se,
jak snadno je možné obelstít
naše oči.
1. Obkreslete si ruku
2. Tmavým fixem dělejte
vodorovné čáry jednu
za druhou. Pokud ale narazíte
na linii obkreslené ruky,
změňte rovnou čáru
za oblouček k druhé linii
obkreslené ruky. Dokončete
rovnou čarou na konec papíru.
3. Tímto způsobem
„nalinkujte“ celý papír.
4. Barevnými linkami
vyplňte volné mezery stejným
způsobem.

Pěkný video návod:
https://m.loupak.fun/video/navody/18628-navod-kresleni-ruky-ve-3d

Poslední nápad je na tvoření venku.
Vyrazte do přírody a vytvořte si

RODINKU Z KLACÍKŮ

Budete potřebovat:
- klacíky ve tvaru Y a kratší rovné na ruce, barevnou vlnu, nůžky, očička,
nožík
Postup:
- Větvička ve tvaru Y bude představovat tělo a kratší rovná budou ruce
postavy. Klacíky seřízněte pomocí dospělého na požadovanou délku.
- Položte kratší klacík na místo rukou a
začněte omotávat přízi, která ho přidrží
na místě.
- Omotáváním vlny postavu „oblečete“.
- Vlasy vytvoříte namotáním vlny na ruku
nebo malý karton. Poté vlnu sundáte,
prostředkem provlečete provázek a
svážete. Smyčky naproti rozstřihněte a
upravte do požadovaného účesu.
- Nakonec s dospělým vyřízněte ústa pomocí
nožíku nebo pilky a nalepte oči a vlasy.
Nejlépe drží tavnou pistolí, ale použít by
šel i malý hřebíček nebo pevné lepidlo.

