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HLINĚNÉ KRASLICE

Cíl:				 Zažít překvapení z toho, jak krásný může být výsledek při malování blátem. Posunout
				 představy o tom, co vše můžeme díky jednoduchým věcem z přírody vytvořit.
Čas:			15–30 min
Věk:			 MŠ, ZŠ, SŠ
Místo:			kdekoliv
Období:		 když je vhodné počasí, ideálně kolem Velikonoc
Pomůcky:		 vyfouklá vajíčka, papír, štětce, podložky, misky na hlínu a vodu, voda, větvičky,
				lepicí páska, pracovní list

1 HLÍNA JAKO BARVIVO
Na vhodném místě natěžíme hlínu. Můžeme připravit
i různé odstíny (černozem, písčitá hlína, velmi různé
barvy umí jíl atd.). Vyfouknutá vajíčka si jemně
napíchneme na větvičky a můžeme začít. Štětcem
nanášíme vrstvu hlíny na vajíčko. Můžeme přímo
kreslit tvary, nebo natřít větší plochu.

2 VYŠKRABOVÁNÍ
Po zaschnutí vrstvy hlíny můžeme vyškrabovat
ostrou větvičkou nebo špičkou tužky další vzory
a tvary. Je možné postup několikrát opakovat.
Vyškrabování skvěle vynikne na předem obarvených
vajíčkách – pod vrstvou hliněné barvy se může
skrývat třeba červená.
TIP: Vyzkoušejte přírodní obarvování! Například
žlutohnědé až červenohnědé odstíny získáte pomocí
cibulových slupek, červenou díky vývaru z červené
řepy a modrou pomocí vývaru z červeného zelí
s přidáním octa.

3 MALOVÁNÍ NA PAPÍR
Využít hliněné či uvařené přírodní barvy můžeme
i na papíře. Z pracovního listu si děti vystřihnou

obrázek, který se jim líbí, a vymalují ho. Pak už
stačí jen přilepit zezadu větvičku a hraní krátkého
velikonočního divadla může začít.

! TIP – UŠÁK V POHYBU
K tématu velikonočních svátků se skvěle hodí
vyrábění z proutků. Můžete vyzkoušet jednoduchou
ohýbanou stavebnici viz fotonávod. Připravené nohy,
uši i tělo se navíc mohou svázat v různých pozicích,
a tak králíček v některé skupině může sedět, jinde
běžet nebo skákat.

! TIP – VÝZDOBA
Ze všeho, co v lekci vznikne, lze snadno vytvořit
velikonoční výzdobu: namalovaná vajíčka
navlékneme na ohebné proutky nebo zavěsíme na
provázek, zvířátka na větvičkách zapíchneme do
květináčů s osením.

! TIP – KRAJOVÉ NÁZVY
Při vyrábění můžeme s dětmi diskutovat o tom, jak
se u nich doma říká vyfouknutým vajíčkům. Znají
názvy vejdumek, výduněk, pouch, pouko, pouchle?
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