Nápady s razítky
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E-kniha Activáček.cz vznikla, aby se stala inspirací pro rodiče, kteří si chtějí s dětmi
nejen hrát, ale i něco zajímavého vyrobit. Najdete v ní návody pro různá jednoduchá
tvoření a zábavu pro děti. S dětmi tak můžete vyrábět hračky, dekorativní věci nebo
dárky pro své nejbližší. Ručně vyrobený dárek od dětí určitě každého potěší.
Ke všem návodům uvádíme seznam výtvarných potřeb a věcí, které k tvoření
využijete. Většinu těchto potřeb lze sehnat v našem e-shopu www.activacek.cz, takže
nemusíte mít strach, že potřeby nejsou dostupné.

Více rad, návodů, inspirace a soutěží najdete na Activáčkově blogu Školní svět http://www.skolnisvet.cz/.

A pokud chcete mít aktuální informace o zveřejněných článcích a soutěžích, staňte se
fanouškem Activáčka na Facebooku - http://www.facebook.com/Activacek.cz.
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O razítkách
Francouzská firma Aladine přináší dětem razítkové sady, které je budou inspirovat!
Inovativně sestavené sety obsahující tematické obrázky a páry velký-malý umožňují
razítka využít při dalších didaktických hrách, či výrobě vlastních didaktických hraček.
Děti se učí prostřednictvím vlastní zkušenosti.
K dostání je velké množství motivů razítek a různě barevné podušky s inkoustovou
barvou.
Díky své velikosti zvládnou manipulaci s razítky i malé děti od 3 let. S razítky si
mohou natiskávat různé příběhy, které pak dobarví a domalují pokaždé jinak podle
jejich fantazie.

Razítka se dělají ve 2 variantách:
Tamponová dětská razítka Stampominos jsou vhodná pro děti již od 3 let. Velké
hravé obrázky děti přímo vybízí k další kreativní činnosti – vybarvování, vystřihování,
výrobě koláží, kombinaci razítkování a kreslení, či malování.

Dřevěná dětská razítka StampoKids, která jsou určena starším dětem od 6 let.
Razítka se díky vysokému reliéfu a detailnímu propracování skvěle hodí na dekoraci
keramiky, výrobu šperků, přívěsků, knoflíků a jiných ozdob z modelovacích
samoschnoucích, či polymérových hmot.

4

Učení hrou
Děti rády malují, vystřihují, prostě vyrábí. Ani si to neuvědomují a každou takovou
výtvarnou aktivitou se zároveň učí, zdokonalují svoji grafomotoriku, představivost
a slovní zásobu. Někdy dětem ale náměty dojdou.

Nápady na hry:
Přiřazování dvojic nebo pexeso
Čtyřleté děti mají rády hry, ve kterých spojují 2 k sobě patřící obrázky. Pomohou
mláďátkům najít jejich maminku, malému eskymáčkovi vybrat tu správnou maminku
nebo hasiči vybrat správné auto?
Dvojice můžete také natisknout na čtverečky z čtvrtky a hrát jako klasické pexeso.

Orientace v čase
Tematická sada Hodiny obsahuje
razítka s denními úkony a velké
razítko s ciferníkem, kterému je
potřeba doplnit ručičky. Děti se tak
hravou formou seznamují s časem
a uvědomují si jednotlivé denní
aktivity – čas jedení, hraní, mytí,
spaní aj.

Vymýšlení příběhů
Děti v 5 letech si rády vymýšlí své příběhy. Školka, farmářské trhy, vesmír, cirkus,
pohádky – to jsou jen některé ze sad, které můžete využít spolu s dětmi k vymýšlení
příběhů a budovaní slovní zásoby ať už v rodném nebo v cizím jazyce.
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Veselé hraní a počítání
Česká a slovenská abeceda
Předškolákům a malým školákům je určena
sada české a slovenské abecedy. Děti se tak
zábavnou formou mohou učit písmenka. Tato
sada obsahuje i háček, čárku, tečku, otazník
a vykřičník pro možnost psaní/tiskání celých
slov. Písmenková razítka můžete kombinovat
s obrázkovými, kdy pomocí razítek děti
pojmenovávají např. zvířátka.

Číslice
Další sadou, která je určená předškolákům
a školákům, je sada číslic a matematických
znamének. Sada je doplněná i malými obrázky.
Dětem můžete natisknout sovičky a chtít po nich,
aby natiskly příslušnou číslici.
Pomocí této sady se také děti zábavnou formou
naučí sčítání a odčítání.
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Používání a údržba
Děti si s razítky rády hrají, ale s údržbou je to už složitější. Pokud totiž na razítku
zůstane inkoust a vy ho vrátíte zpět mezi ostatní razítka, zamaže vám je. Jak tedy
správně razítka používat a hlavně udržovat?

Práce s razítkem
V balení razítek najdete inkoustovou podušku. Tato poduška
je vždy dostatečně velká, aby se na ní vešlo celé razítko.
Razítko položte na podušku a dlaní rovnoměrně přitlačte.
Inkoust by se vám tak neměl dostat na ruku a inkoustová
barva by měla být rovnoměrně na razítku rozprostřena.
Poté razítko obtiskněte jedním
pohybem na papír. Opět přitlačte po
celé ploše razítka – nejlépe dlaní.
Obtisk nechte chvilinku zaschnout. Pak můžete s obtisknutým
motivem dál pracovat – třeba ho vybarvit.
Inkoustová razítkovací barva v podušce je nezávadná, omyvatelná a vypratelná.
Pokud děti při razítkování zašpiní oblečení nebo ubrus, látku zaperte ve studené vodě
pomocí pracího prostředku.
Razítkovací podušku nenechávejte zbytečně otevřenou, aby vám barva nevysychala.

Práce s více barevnými poduškami
Pokud kombinujete barevné podušky, vždy před použitím jiné
barvy odstraňte zbytky původní barvy z razítka, aby se vám
neznehodnotily barevné polštářky smícháním s jinou barvou.
Původní barvu z razítka odstraníte třeba vlhkým hadříkem či
vlhčenými ubrousky.

Po razítkování
Hned po skončení hry s razítky opláchněte razítka pod tekoucí studenou vodou,
můžete použít i kartáček. Razítka nechte uschnout a poté je
vraťte zpět do krabičky.
Pokud se vám po častém mytí bude smazávat motiv na vrchní
straně razítka, můžete ho obtáhnout permanentním fixem.

7

Vymaluj si pohádková razítka
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Výroba originální dárkové tašky
Pomocí razítek děti mohou snadno vyrobit dárkovou tašku. A jak na to? Postup je
úplně jednoduchý.

Budete potřebovat:
 papírovou tašku (nejlépe bílou nebo nějakou světlounkou barvičku)
 dětská razítka, která jsou k dostání v různých sadách a motivech

K dostání je velké množství motivů razítek, které lze různě kombinovat, a barevné
podušky s inkoustovou barvou.
Na papírovou tašku pak stačí razítka natisknout, nechat chvilinku zaschnout, a pak je
děti můžou vybarvovat nebo k nim i dokreslovat, co je napadne. Hotovou tašku
můžete dozdobit i barevnou mašličkou.
A pokud se děti při razítkování zašpiní? Nemusíte mít strach, protože inkoust můžete
kdykoliv umýt a je naprosto vypratelný.
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Spoj obrázek zvířátka s jeho názvem

Kočička

Kravička

Rybička

Slepička

Králíček

Prasátko

Kačenka
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Razítka a modelovací hmota
Mají vaše děti rády modelování z keramické hlíny, ale
nemáte na to doma podmínky? Nevadí, vyzkoušejte
modelovací hmotu, se kterou je práce mnohem
jednodušší a hlavně se nemusí vypalovat.
Tato hmota je k dostání v bílém a terakotovém
provedení, nemusíte ji dlouze zpracovávat jako
keramickou hlínu a práce s ní je velmi podobná práci
s plastelínou. Hotový výrobek pak za několik hodin na
vzduchu vyschne a ztvrdne. A o jaké modelovací
hmotě je řeč? Přeci o modelovací hmotě Carioca
Déco. Tady je malá ukázka jednoduchého vyrábění
z této hmoty, které zvládnou i malé děti.

Co budete potřebovat?








Modelovací hmotu Carioca Déco
Razítka
Špejle
Drátek
Akrylové barvy
Glazuru
Štětce

Postup:
1. Z modelovací hmoty kousek odtrhněte, vytvarujte kuličku a udělejte z ní placičku.
2. Do placičky pomocí tiskátka (tamponového nebo dřevěného) zlehka vytlačte
obrázek – na razítko předem naneste razítkovací barvu.
3. Takto hotové placičky nechte několik hodin vyschnout. Do silnější placičky můžete
zapíchnout špejli nebo očko na zavěšení, které si předem připravíte z drátku.
4. Poté, co placičky pořádně vyschnou a ztvrdnou, můžete na ně malovat akrylovými
barvami a vyzdobit si je podle vlastní
fantazie.
5. Na závěr je lepší hotové výrobky (až je
barva úplně suchá) přetřít glazurou.
Glazuru naneste štětečkem na jednu
stranu placičky, nechejte tak hodinu
uschnout, a pak natřete i druhou stranu
placičky a nechte opět uschnout. Hotový
výrobek tak získá lesk a je odolný proti
vodě.
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Šablona na pexeso

zdroj: http://www.aladine.cz
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Orazítkované tričko

Dětská razítka můžete také použít ke zdobení triček.
Technika není nijak složitá a děti si s vaší pomocí
mohou vytvořit vlastní tričko, které budou určitě rády
nosit.

Co budete potřebovat?
bílé či barevné bavlněné tričko
pečící papír
štětce, houbičku a kelímek na vodu
vodou ředitelnou barvu na textil (vhodné jsou
hustší barvy) – lze sehnat např. v drogerii
 razítka





Postup
Nejdříve si připravte tričko – vložte do trička tvrdý papír, karton nebo pečící
papír. To z toho důvodu, aby se Vám barva nepropila na druhou stranu trička.
Barva na textil by měla mít hustší konzistenci, jinak se Vám bude na tričku rozpíjet.
Zvolenou barvu naneste houbičkou (stačí ustřižený kousek houbičky na nádobí)
pomocí lehkého „ťupání“ na čisté dětské razítko. Barvy jedné značky můžete
libovolně míchat, takže Vám stačí základní odstíny. Také můžete nanášet na 1 razítko
i více barev (každou barvu jiným kouskem houbičky, aby se Vám barvy nesmíchaly).
Pak už jen razítko obtiskněte na
tričko. Natištěné razítko můžete barvou
na textil ještě vybarvit.
Po aplikaci je potřeba nechat barvy
aspoň hodinu zaschnout a poté
zažehlit. Před zažehlením vyndejte
z trička karton, či tvrdý papír (pečící
papír můžete nechat i při zažehlování).
Zažehlujte po rubu nebo přes pečící
papír alespoň 5 minut. Teplota žehličky
by měla být nastavená na bavlnu. Po
zažehlení můžete trička prát i v pračce
na 30˚C.
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Spoj povolání s dopravními prostředky
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