Motýli na louce
(Námět: ped-kopilka.ru, Petrunina Elena Anatolijevna)

Materiál a pomůcky
kreslicí karton A3 nebo A4
akvarelové barvy + štětce 3, 8
nádobka na vodu
houbička nebo rozprašovač k navlhčení čtvrtky
paleta
zubní kartáček nebo foukací fixy
voskové pastely, ořezávátko na pastely
tužka
karton A4 (např. nepotřebný rychlovazač) → šablony
nůžky z manikúry
vytištěné obrázky motýlů různých tvarů a velikostí

kopírák (uhlový papír)
Provedení
Výroba šablon
Šablony lze snadno vytvořit, pokud si vytiskneme obrázky motýlů
různých tvarů a velikostí (rozpětí křídel je 4 – 10 cm) a pomocí
kopíráku je přeneseme na karton.
S nůžkami z manikúry motýlky vystřihneme.
Dáváme pozor, abychom nestříhali mimo předkreslenou linku
a zbylý karton nepoškodili, protože ho budeme potřebovat.

Mladším dětem šablony připraví dospělá osoba.
Varianta 1
Kreslení
Na kreslicí karton rozmístíme šablony motýlů.
Jejich počet může být 3 až 5 kusů.
Ujistíme se, že motýli krásně a harmonicky zaplňují prostor listu
a nejsou příliš blízko okrajů. Do středu je lepší umístit největšího
a nejkrásnějšího motýla, na okraje menší motýly.
Nejdříve obkreslíme motýly tužkou (na tužku netlačíme) a pak obrys
obtáhneme se světlým odstínem voskového pastelu.
Starší děti mohou obkreslovat rovnou s pastelem.
Hrot pastelu si upravujeme ořezávátkem.
S pastely nakreslíme tykadla, jednoduché vzory a svislé linie travin.

Malování
Se silnějším štětcem začneme malovat pozadí kolem motýlů.
Použijeme odstíny zelené, modré a žluté barvy.
Na malování motýlů použijeme tenčí štětec.
Z barev vybíráme odstíny červené, karmínové nebo oranžové.
Kolem motýlů barvu ztmavíme. Po zaschnutí doplníme linie travin
drobnými barevnými tahy, abychom naznačili kvetoucí louku.

Varianta 2
Nejprve namalujeme pozadí.
Čtvrtku navlhčíme. S řídkými barvami začneme malovat od horního okraje
vodorovné čáry z levé strany na pravou. Barvy na pozadí musí být světlé,
průhledné (podle potřeby přidáme do barvy více vody).

Na vodorovnou plochu rozložíme noviny, na noviny položíme suché pozadí,
které zakryjeme šablonou. Šablonu zatížíme např. kamínky.
Na paletě si rozmícháme sytě červenou a modrou akvarelovou barvu s vodou.

Suchý kartáček na zuby namočíme do červené barvy.
Přejíždíme prstem (pravítkem) po štětinách směrem k sobě, aby se barva rozstřikovala.
Postup opakujeme s modrou barvou.
Pro mladší děti je pohodlnější použít foukací fixy.
Vybrali jsme si červenou a černou barvu.

Odstraníme šablonu a obrázek necháme uschnout.
Poznámka
Při stříkání s akvarelovými barvami je lepší šablonu odstranit po zaschnutí
barev, aby děti motýly nerozmazaly. Foukací fixy schnou rychleji.

foukací fixy

akvarelové barvy + kartáček

Dokončení
S tenkým štětcem domalujeme tykadla a těla motýlů.
Od spodního okraje vytáhneme stébla travin.
Dolní část obrázku nastříkáme zelenou barvou nebo použijeme foukací fixy.
Nezapomeneme motýly zakrýt šablonou, kterou si při foukání přidržujeme.

Omalovánky

http://www.supercoloring.com/pages/butterfly-7
http://www.supercoloring.com/coloring-pages/butterfly-2
https://www.firstpalette.com/tool_box/printables/butterflies.html

http://coloringpage.eu/large-butterfly-cutout-template/
https://www.firstpalette.com/tool_box/printables/butterflies.html
http://coloringpage.eu/butterfly-free-coloring-page/

