VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
Ručně vyrobeným přáním uděláte svým nejbližším zaručeně radost přáníčka mohou vyrábět (s vaší pomocí) i ty nejmenší děti.
Máme pro vás 12 návodů, jak taková přání vyrobit :

1. NÁVOD NA
VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
PRO NEJMENŠÍ
Co potřebujeme :
•
čtvrtka tmavé barvy
•
zlatý fix (seženete v kreativních
potřebách)

zelená a červená temperová barva
Pracovní postup:
1.
2.
3.
4.

Přehněte čtvrtku na poloviny.
Na přední stranu přání nakreslete
zlatým fixem obrys vánočního stromku.
Namočte dětem prstík do barvy a
nechte je, ať stromečky “vybarví”.
Nechte zcela zaschnout a dopište blahopřání.

___________________________________________________________________

2. OBRYS RUČIČKY
NA VÁNOČNÍM PŘÁNÍ
Co potřebujeme :
•
•
•
•

barevné papíry
čtvrtku
tužku, nůžky, lepidlo na papír
samolepící drahokamy (koupíte v
papírnictví nebo potřebách pro kutily)

Pracovní postup :
1.
2.
3.
4.
5.

Čtvrtku přeložte na poloviny.
Na zelený papír obkreslete dětskou
ručičku a vystřihněte.
Z hnědého papíru vystřihněte kmen
stromu ve tvaru obdélníku a ze žlutého hvězdičku.
Na přední stranu přání přilepte nejdříve kmen stromu,
potom větve (obrys ručičky) a nakonec žlutou hvězdu na vrchol.
Stromeček ozdobte samolepícími drahokamy.
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3. STROMEČEK
Z PAPÍROVÝCH PROUŽKŮ
Co potřebujeme :
•
•
•


barevná čtvrtka
zbytky barevných papírů
nůžky
lepidlo na papír

Pracovní postup :
1. Čtvrtku přehněte na polovinu.
2. Na přední stranu přání nalepte hvězdu ze žlutého
papíru.
3. Z barevného papíru vystříhejte různě dlouhé proužky.
Nechte děti, ať vám pomohou.
4. Z proužků vytvořte siluetu stromečku a nalepte.

4. VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
Z PODLOŽKY NA DORT
Výroba přání není složitá, trvá zhruba
10 – 15 minut.
Co budete potřebovat :
•
•
•
•
•
•

Zelený a červený tvrdý barevný papír
Bílou tuž nebo voskovku
Zlatou miniaturní hvězdičku
Papírovou krajkovou podložku pod dort
Lepidlo
Tužka, pravítko a nůžky

Pracovní postup :
1. Vystřihněte ze zeleného a červeného tvrdého papíru formát, který se vejde do
obálky.
2. Rozstřihněte na poloviny papírovou krajkovou podložku pod dort.
3. Každou polovinu krajkového papíru složte a přehněte tak, aby vytvořil stylizovaný
stromeček.
4. Podle pravítka si tužkou vyznačte svislým směrem střed barevného papíru.
5. Složený krajkový papír z rubové strany natřete velmi slabou vrstvou lepidla a
přilepte do středu barevného papíru podle vyznačené linie.
6. Do dolní části vepište fixem, voskovkou nebo tuží vánoční přání.
A máte hotovo !
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5. VÁNOČNÍ PŘÁNÍ S FLITRY
Co budete potřebovat :
•
•
•
•

tvrdší barevný papír A4/A5
lepidlo na papír
flitry a drobné korálky
černý fix

Pracovní postup:
1. Přeložte papír na poloviny.
2. Na přední stranu přání nakreslete fixou kruh a z něj
vedoucí provázek.
3. Kruh potřete po celé ploše lepidlem a
vyskládejte/vysypejte flitry a drobnými korálky.
Nechte zcela zaschnout.
4. Pod kruh napište Vánoční blahopřání.

6. VÁNOČNÍ PŘÁNÍČKO
Z BAREVNÝCH PÁSKŮ
Co budete potřebovat :
•
•
•
•
•

tvrdší jednobarevný papír
lepidlo na papír
nůžky
tenký černý fix a žlutý fix
washi pásky různých barev (můžete použít i
vzorované barevné papíry)

Pracovní postup:
1.
2.

3.
4.

Přehněte čtvrtku na polovinu a položte ohybem
nahoru, aby se přání mohlo později postavit.
Nastříhejte různě dlouhé proužky z washi pásek a
přilepte ke spodnímu okraji jednu vedle druhé tak,
aby vypadaly jako svíčky stojící těsně u sebe.
Střídejte přitom barvy.
Spodní okraj svíček potom zastřihněte do jedné roviny zároveň s okrajem
papíru.
Fixou dokreslete knoty a pomocí žluté udělejte plamínky.

Vysvětlivka : CO JSOU TO WASHI PÁSKY ?

Samolepicí dekorační pásky - Dají se trhat, popisovat a libovolně lepit na vše možné.
Oproti obyčejné lepicí pásce se lehce odlepují a nenechají po sobě žádnou stopu po lepidle.
Jde s nimi například vyzdobit fotoalbum, diář, deník, přání nebo je využít prakticky třeba jako
štítky na sklenice, rozdělovače klíčů, k balení dárků atd. Způsobů použití je opravdu plno.
Koupit se dají např. v Papírnictví.
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7. VYSTŘIHOVANÉ
VÁNOČNÍ PŘÁNÍČKO
Co budete potřebovat :
• bílá a červená čtvrtka
• tužka, nůžky
• lepidlo na papír
• samolepící hvězdičky
Pracovní postup :
1. Bílou čtvrtku po všech stranách
zkraťte cca o 1 cm a přeložte ji na
polovinu.
2. Nakreslete si obrys dárků viz obrázek.
3. Prostřihněte horizontální čáry, vertikální přehněte.
4. Červenou čtvrtku přehněte na polovinu.
5. Nalepte na ni bílou čtvrtku tak, aby prostřihnuté části zůstaly nepřilepené.
6. Ozdobte plochu samolepícími hvězdičkami.
7. Na dárky můžete nalepit zbytky barevného papíru nebo nakreslit stuhy.

8. PŘÁNÍČKO
SE SNĚHULÁKEM
Co potřebujeme :
•
•
•
•
•
•
•

bílá čtvrtka
tužka, kružítko, nůžky
tvrdý hnědý a oranžový papír
vzorovaný papír
kousek stuhy ve vánočních barvách
černé flitry, korálky nebo lihový fix
lepidlo na papír

Pracovní postup :
1. Čtvrtku přeložte na poloviny a vytvořte
přání.
2. Na přední stranu nalepte čtverec ze vzorovaného papíru, na okrajích nechte
několik milimetrů volných.
3. Na bílou čtvrtku nakreslete pomocí kružítka (nebo skleničky) tři různě velké
kruhy.
4. Největší kruh nalepte doprostřed přání, na něj menší kruh.
5. Nyní přilepte kousek stuhy a ručičky vystřihnuté z hnědého papíru.
6. Nakonec přilepte nejmenší bílý kruh.
7. Na něj přilepte nos z oranžového papíru a černé flitry jako oči, pusu a knoflíky.
Ty můžete také namalovat černým fixem.
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9. VÁNOČNÍ PŘÁNÍ Z KARTONOVÉ KRABICE
A KNOFLÍKŮ
Co potřebujeme :
•
•
•
•
•

krabice z tenkého kartonu
staré knoflíky (mohou mít různé barvy)
tavná lepicí pistole
tenký černý fix
nůžky a pravítko

Pracovní postup :
1.
2.

3.

Z kartonové krabice vystřihněte
obdélník a přeložte v polovině.
Na přední stranu si nalepte knoflíky
pomocí tavné pistole, nechte zcela
zaschnout.
Černým fixem dokreslete šňůrky podél
pravítka, mašličky a konce
knoflíkových baněk.
Dopište přání veselých Vánoc.

10. PŘÁNÍČKO SE STUHOU
Co potřebujeme :
• krabice z tenkého kartonu
• odstřižek látkové stuhy
• zelená barva (temperová či vodová, případně tlustý
fix)
• lepící diamanty (koupíte v papírnictví)
• tužka, sklenice na obkreslení nebo kružítko, lepidlo
na papír
Pracovní postup :
1. Z kartonové krabice vystřihněte obdélník a přeložte
v polovině.
Můžete udělat přání otevírací jako knihu, nebo
ohnutou stranou nahoru aby se dalo postavit třeba
na poličku.
2. Doprostřed přední strany přání nakreslete pomocí
kružítka nebo sklenice tužkou kruh.
3. Konec tužky s gumou namočte do zelené barvy a
obtiskujte dokola kresleného kruhu tak, abyste vytvořili věnec.
Nechce dokonale zaschnout.
4. Na vršek věnce přilepte mašličku uvázanou z kousku stuhy.
5. Nalepte několik “diamantů” a připište text vánočního přání.
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11. PŘÁNÍ
Z BAREVNÝCH VZORNÍKŮ
Co potřebujeme :
•
•
•
•
•

barevné vzorníky (seženete zdarma v hobbymarketech nebo obchodech s barvami a laky)
tužku, nůžky, lepidlo na papír
třpytivou hvězdu nebo zlatý papír
samolepící plastové drahokamy (seženete v
kreativních potřebách)
čtvrtku tmavé barvy

Pracovní postup:
1. Přehněte čtvrtku na poloviny.
2. Z barevných vzorníků podélně vystřihněte
úzké trojúhelníky a nalepte vedle sebe tak,
aby se ve spodní části lehce překrývaly.
3. Dozdobte třpytivou hvězdou a samolepícími drahokamy.

12. PŘÁNÍ K VÁNOCŮM
PRO MUZIKANTY
Co potřebujeme :
•
•
•
•

tvrdší jednobarevný papír
staré noty nebo vytištěný papír s notami
lepidlo na papír
nůžky, tenký černý fix

Pracovní postup :
1. Přehněte čtvrtku na poloviny.
2. Z notového papíru vystřihněte kolečka
a přilepte na přední stranu přání.
3. Fixem dokreslete provázky a napište text
přání.

PŘEJEME VŠEM HODNĚ TVŮRČÍHO ELÁNU
A KRÁSNÉ VÁNOCE !

