
Ahojte, dnes sa hlásim s ďalšími vianočnými nápadmi, ďakujem za fotografie 
krásnych ozdôb, dúfam, že vám už doma robia dobrú náladu. Ideme na to:) 
Dnes sa pozrieme do brlohov zvierat v zime, a skúsime si motív túliacich sa tvorov 
nakresliť a namaľovať. Schúlené zvieratko určite zvládneme nakresliť aj bez 
predlohy. Potrebujete: papierovú tašku, dva kúsky tmavého/nie bieleho papiera, 
alebo kartónu, tuš a pierko, alebo čiernu fixku, farbičky, alebo farby, a hlavne 
bielu temperu, alebo akrylovú farbu na sneh.  

Začneme taškou, ak chcete, obrázok si predkreslite ceruzkou a potom obtiahnite 
tušom, alebo fixkou. Nad schúleným zvieratkom nakreslíme brloh. Použite fantáziu, 
mne tam chýbal stromček… Obrázok vyfarbíme farbami, alebo farbičkami. Potom bielou 
farbou namaľujeme záveje a chumáče snehu na vetvičkách.





Na záver obrázok dosnežíme, ak 
máte bielu farbu hustú, rozrieďte 
si ju troškou vody. Snežiť môžme 
jemným udieraním namočeného 
štetca o iný štetec, alebo ceruzku. 
Opatrne, aby ste si nezasnežili 
celú izbu. Mladší môžu o pomoc 
poprosiť rodičov:)



Kedysi sa posielalo omnoho viac pohľadníc. Dnes, keď sa stretávame 
pomenej, si možno spomeniete na niekoho, koho by takáto pohľadnica 
od vás potešila. Táto moja je na čiernom kartónovom papieri a biela 
farbička sa na nej krásne vyníma. Preto som sa rozhodla, že na ňu 
nakreslím schúlenú bielu polárnu líšku. Keď som na záver zasnežila, 
vyšiel mi nočný zimný obrázok. 
Nezabudnite si na druhej strane urobi’t bielou farbičkou aj riadky  
a miesto na známku. Aj adresu a Váš odkaz napíšte bielou farbičkou, 
aby poštári vedeli a videli, kam vašu pohľadnicu doručiť. 



 

 

Na záver som si 
ešte na kartónový 
papier urobila 
obrázok s celou 
líščou rodinkou.  
Bude to pekný 
darček:)



Prajem Vám zábavu pri predvianočnom tvorení a veľa radosti 
z príprav a možno aj snehu. Som zvedavá, aké tvory sa nám v 
zimnej prírode podarí stretnúť.❄  
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