
 

  

ŠIKOVNÉ RUKY  

Jarné kvety    

 

Tulipán 

Na dlaň ruky naneste farbu 

pomocou štetca. Farbu 

aplikujte v dostatočnom 

množstve. Prvý odtlačok ruky 

môžete urobiť najskôr na 

pomocný papier. Ak sa vám 

budú páčiť i pomocné odtlačky 

môžete ich dotvoriť na 

pomocnom papieri, alebo 

odtlačky rúk vystrihnite 

a prilepte na druhý výkres. 

Domaľujeme štetcom zelenú 

stonku a listy. 

Pomôcky: 2 ks výkres A4, 

prstové farby/tempery, štetec, 

nožnice, lepidlo 

 

 

 

Pestrofarebný kvet 

Na výkres nakreslíme veľký kvet 

s 10 lupienkami. Spočítame 

lupienky, či je ich naozaj 10. 

Krepový papier si natrháme na 

malé kúsky, pričom môžeme určiť 

malý a veľký trhanec. Do každého 

lupienka nalepíme jednu farbu, 

pomenujte ju spisovne 

(slniečková-žltá). Zelené trhance 

nalepíme do listov kvet. 

Pomôcky: výkres A4, čierna fixa, 

krepový papier/ farebný papier, 

lepidlo 

 

Tulipán  

Na jeden výkres si 

ceruzkou nakreslíme tvar 

listu, stonky, hlavičky 

tulipánu. Makety si 

vystrihneme 

a obkreslíme na farebný 

papier. Hlavička jedného 

tulipánu z farebného 

papiera sa skladá z 6 

častí. Na výkres 

nalepíme stonku, listy. 

Hlavičky tulipánu 

zložíme na poly, stenu 

jedného prilepíme 

o ďalšiu stenu 

a pokračujeme kým 

neminieme všetkých 6 

kusov hlavičky. Na 

koniec prilepíme 

hlavičku k stonke. 

Pomôcky: 2 ks výkres 

A4, farebný papier, 

nožnice, lepidlo, ceruzka 

 

Dieťa využíva rôzne výtvarné 

techniky – maľba/koláž/grafika. 

Dieťa si osvojuje názvoslovie farieb 

a kreatívne ich využíva vo výtvarnom 

prejave. 

Dieťa pomocou skladania komponuje 

stavbu kvetu do celku. 

Spoznáva jednotlivé druhy rastlinnej 

ríše – kvety. 



 
Žltá púpava 

Vidličku namočíme do žltej farby 

tak, aby všetky zuby boli 

zafarbené. Môžeme si pomôcť 

štetcom. Vidličku začneme 

pritláčať na jedno miesto v rôznych 

uhloch. Vytvoríme ,,chlpatý“ kruh. 

Hlávke púpavy dokreslíme stonku 

a listy. 

Pomôcky: Výkres A4, temperová 

farba, štetec, vidlička 

 

Biela púpava 

Na farebný podkladový papier si 

vatovou tyčinkou nakreslíme 

tmavohnedý stred púpavy. Čistú vatovú 

tyčinku namočíme do zelenej farby a 

namaľujeme stonku a listy. Vždy 

musíme mať pri zmene farby novú, 

čistú vatovú tyčinku. Bielu hlávku 

vybodkujeme čo najhustejšie, bod 

vedľa bodu. 

 

Pomôcky: farebný podkladový papier 

A4, temperové farby, vatové tyčinky do 

ucha 

 

Snežienky 

Na výkres voskovkami nakreslíme 

záhon snežienok. Dbáme na 

dodržanie farebnosti a zachovanie 

charakteristických znakov 

snežienky. Snežienkový záhon 

vymaľujeme vodovými farbami. 

Bodky docielime fŕkaním štetca, 

alebo buchneme štetec o štetec. Ak 

niekde vytvoríme kaluž vody, 

ľahko ju vysušíme papierovou 

vreckovkou. 

Pomôcky: výkres A4, mastný 

pastel/voskovky, akvarelové 

farby/anilinky, štetec, nádobka na 

vodu, papierové vreckovky 

 

 

 


