Nabídka velikonočních workshopů

Tulipán na brčku – K výrobě papírového tulipánu bude zapotřebí brčko, nůžky, barevné
papíry, lepidlo a děrovačka. Děti si podle šablony obkreslí a vystřihnou tulipán a
následně do něj udělají díry na prostrčení brčka. Přilepí lístky k tulipánu a vyzdobí podle
svých představ.

Plstěná vejce – Velikonoční ozdoby vyrobené z plsti, naplněná vatou. Je možné ozdobit
kytičkami nebo dalšími plstěnými tvary, korálky nebo výšivkou. Náročnější workshop
pro šikovné starší děti. Je možnost upravit i jako snažší variantu s pomocí tavné pistole.

Tylové věnce – Pomocí polystyrenových věnečků a tylu účastníci vyrábějí dekorativní
věnce, které pak mohou zavěsit na dveře nebo do okna. Věneček je možné dozdobit
dalšími tvary, například peřím, textilními prvky nebo dřevěnými výseky. Snadná a
efektní aktivita, ale je na ni potřeba dražší materiál.

Papírový zajíček – Zajíček je vyrobený z papírových talířů. Při této aktivitě si účastníci
vyzkouší stříhání, vybarvování a lepení. Jednoduchá aktivita vhodná pro všechny věkové
kategorie.

Provázkové vajíčko – Pěkná dekorace vyrobená pomocí nafukovacího
balónku, provázku a lepidla. Provázek namočený do lepidla se omotává v
různých směrech kolem balónku nafouknutého do tvaru vajíčka. Po
vytvrdnutí lepidla se balónek opatrně praskne a vyndá z vajíčka, tím vznikne
barevná dekorace vhodná například k zavěšení.

Jarní květy z obalů na vejce – Efektní barevné květiny vyrobené pomocí obalu na
vejce. Nastřihaný obal od vajec je možné použít jako razítko, jehož pomocí se
květina obtiskne na čtvrtku nebo lze nabarvený obal přímo přilepit na čtvrtku a
vytvořit tak plastickou květinu. Účastníci si procvičí základní činnosti jako stříhání,
lepení a barvení. Vhodné pro všechny věkové kategorie.
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Decoupage – Ubrousková technika, zdobení polystyrenových vajíček za pomoci
speciálního lepidla a ubrousků s jarními a velikonočními motivy. Kromě vajíček je
možné zdobit i další předměty a materiály. Fantazii se meze nekladou.

Květina z ubrousku – Výroba jednoduchých květin z ubrousku v různých barvách
a motivech. Květinu si účastníci upevní na špejli pomocí drátku. Efektní,
jednoduchá a levná technika.

Papírový ptáček s křídly z bambule – Účastníci si mohou sami vyrobit bambulku,
která je použita jako křídla pro ptáčka. Ptáček je připraven předem, aby mohla
výroba plynule probíhat a bylo obslouženo co nejvíce návštěvníků.

Zdobení perníčků – Hotové a měkké perníčky různých velikonočních tvarů si
účastníci vlastnoručně nazdobí bílou nebo barevnou polevou. Uvidí předlohu, jak
lze perníčky malovat, mohou spolupracovat s paní cukrářkou, ale uplatní
především svoji fantazii. A pokud perníček nevěnují někomu dárkem, mohou mít
skvělou svačinku. Certifikát kvality a původu, včetně složení, je samozřejmostí.

Mramorovací technika – Tato technika zdobení vajíček je v současné době velmi
žádaná. Barvy aplikujeme na polystyrenová vejce, upevňujeme na špejli a zdobíme.
Slouží jako zápich nebo samostatná dekorace. Výsledkem jsou krásně stužkou
dekorované výrobky. Ideální pro účastníky různého věku, výrobek je rychle hotový,
ale musí cca 10 - 15 minut zasychat. Finančně nenáročná dílna s velkým efektem.

Výroba zápichů z papíru – Pod vedením lektora vytvoří účastníci různými
výtvarnými technikami vlastní zápich, kterým si mohou ozdobit květináč nebo ho
věnují jako dárek. Šablony s velikonoční tématikou máme předem připravené pro
rychlejší obsluhu návštěvníků. Případně si účastníci tvar zápichu mohou
vystřihnout a odekorovat přímo na místě.
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Výtvarná dílna – Kreslením a malováním to jen začíná. Účastníci si mohou
vyzkoušet všechny možné techniky včetně lepení, stříhání, proděravění
ozdobnými děrovačkami, dekorace foukacími fixaci, apod. To vše s velikonočními
motivy jako jsou papírová vajíčka, kudrnatý beránek, zajíčci nebo kuřátka.
Účastníci mohou nechat pracovat svoji fantazii opět pod dohledem lektora.
Výsledkem mohou být i různá přáníčka.

Výroba papírových větrníků – Výroba jednoduchých, ale působivých větrníčků z
barevných papírů účastníky zabaví a podpoří jejich kreativitu. Tato dílna je určena pro
všechny věkové kategorie.

Pletení pomlázek – Pomlázka patří mezi nejtypičtější symboly
Velikonoc. Během této aktivity naučíme účastníky plést pomlázky
z vrbového proutí. Hotové pomlázky stačí dozdobit barevnými stuhami
a vyrazit za děvčaty.

Výroba loutek z lipového dřeva – Výroba loutek (kuřátek) pod vedením zkušené
profesionální loutkářky a výtvarnice, která s účastníky projde celý postup výroby loutky z
předpřipravených dílů. Děti i dospělí se naučí práci se dřevem, dlátky, nebozízkem a
peřím. Dozví se informace z oboru řezbářství a loutkářství.

Girlanda z velikonočních zajíčků – Za pomoci šablony účastníci obkreslí obrys zajíčka z
barevného papíru. Jako ocásek přilepí kuličku vaty. Několik takto vytvořených zajíčků se
navlékne na barevný provázek a girlanda k ozdobení okna nebo dveří je hotová.

Kuřátko z tyček od nanuku – Tyčky od nanuků účastníci přilepí na papír a obarví žlutou
barvou. Pomocí barevných papírů vytvoří kuřátku křídla, zobáček a nožky. Nakonec
přilepí nebo namalují očka a je hotovo. Kuřátko je možné vystavit doma třeba do
vzrostlého osení.

Nabídka velikonočních workshopů

Velikonoční lízátko - Lízátko s dětmi vyrobíme za pomoci tyčky, kterou zapíchneme
do sušenky s krémovou náplní. Celé cukrátko namočíme do čokolády a následně
dozdobíme dalšími barevnými polevami, vytvoříme králíčka nebo kuřátko. Za chvíli
mohou účastníci svůj výtvor sníst.

Velikonoční zajíček z ponožky – Z ponožky ustřihneme vrchní část, naplníme ji rýží a vatou a
zavážeme. Vytvarujeme tělíčko a hlavičku, ouška bude tvořit zbytek ponožky. Zdatnější
mohou přišít korálky místo očí nebo očka namalují, stejně jako čumáček a zoubky. Zajíčka
můžeme ozdobit barevnou mašličkou kolem krku.

Tradiční vařená barvená vajíčka – Vařená vajíčka barvená v
tradičních barvách. Vajíčka je možné po obarvení dále dozdobit
dle vlastního uvážení, například samolepkami, barevným
papírem, apod.

Vejce zdobené washi páskami – Vařená vajíčka si účastníci ozdobí dle svého
vkusu. Využijí k tomu různobarevné washi pásky. Zároveň natrénují zacházení s
nůžkami i pečlivost a přesnost. Ozdobená vajíčka si mohou vystavit a následně
sníst.

