
52 napadu pro deti na kazdy tyden v roce18

Pomůcky a materiál
• bílý karton formátu A4
• temperové barvy
• černá tuš
• pérko na kreslení tuší
• nůžky
• vata
• dřevěné špachtličky
• štětec
• lepidlo  
• šablona (viz str. 123)

Ctyri slunicka

1 Na karton kreslíme tužkou ovál – 
tvar sluníčka.

Autorka: Petra Vondrová

Materiál: přírodní a odpadový

2 Dle obrysu tvar vystřihneme 
a natřeme ho žlutou barvou. 3 Na ovál kreslíme tuší oči, nos 

a ústa sluníčka.

4 Osm špachtliček natřeme 
modrou barvou a necháme barvu 

zaschnout.
5 Špachtličky lepíme ze spodní 

části oválu. 6 Na špachtličky i na místo pro 
tváře lepíme kousky vaty či jiného 

materiálu.

Slunicka a slunecek neni nikdy dost a zvlaste na 

jare, kdy se nam po nich behem dlouhe zimy tolik 

styskalo. V teto kapitole si spolu vyrobime hned 

ctyri slunicka, jedno na kazde rocni obdobi.
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jaro  19

Rady a tipy
• Špachtličky natíráme i jinými barevnými odstíny – žlutou, zelenou nebo červenou. 
 Tvoříme sluníčka i pro další roční období:
 Jarní sluníčko – špachtličky malujeme zelenou barvou. Z kartonu stříháme malá kvítka ve tvaru tulipánu a chrpy, 

která vymalujeme anilinovými barvami. Kvítka dle obrysu vystřihneme. Společně s kousky větviček a kamínky je 
lepíme na špachtličky.

 Letní sluníčko – špachtličky malujeme žlutou barvou. Z kartonu stříháme malá kvítka různých tvarů, která 
vymalujeme anilinovými barvami. Kvítka vystřihneme dle obrysu a lepíme je na špachtličky.

 Podzimní sluníčko – špachtličky malujeme červenou barvou. Z kartonu stříháme malé lístky rozmanitých tvarů, 
které vymalujeme anilinovými barvami. Listy vystřihneme dle obrysu a lepíme je na špachtličky.

• Sluníčkem pro vybrané roční období, nebo všemi čtyřmi sluníčky,  si ozdobíme vhodné místo v interiéru. 
• V horní části sluníček můžeme prostřihnout nůžkami otvor, protáhnout jím provázek a zavěsit sluníčko na stěnu. 
• Na tvorbu sluníček použijeme jiné materiály – vlnu, látku, knoflíky, molitanovou drť, piliny.
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