
Obraz 4 roční období - postup 

Potřebujeme: 

 plátno na malování - A5 (TSA5ACM) - 4 ks, 

 temperové barvy (HA30000), 

 sadu barev perleťových (HA23475), 

 barevný papír (FL600), 

 třpytivé kytičky a vločky - např. velká dekorační sada (FL12419), 

 modelovací hmotu samotvrdnoucí - bílou (JO085), 

 sadu knoflíků různých barev (PB2470913),bambusové špejle (WX66704), 

 tyčinkové lepidlo (ED081060), 

 stříbrný fix (JO1602M), 

 lepící pistole (PB2470924), 

 tyčinky do lepicí pistole (PB2470944), 

 tyčinky do uší - 5 ks, 

 gumičku (VN914), 

 tužku (např. SY831746), 

 štětec (ED040146), 

 nůžky (JR0789). 

 

  

 

 



Postup: 

1.  Potřebujeme čtyři malířské plátna. Velikost je na vás. V tomto případě jsme použili velikost A5. 

Každé plátno představuje jedno roční období a spolu tvoří jeden strom. Plátna si třete různými 

barvami: jaro zelenou, léto žlutou, podzim červeno-oranžovou a zimu modrou. Necháme 

zaschnout. 

2. Plátna si přiložíme k sobě a natřete na ně jeden strom. Nejprve tužkou, nebo pokud si troufáte 

klidně rovnou i černou či hnědou barvou. 

3. Jaro - kvetoucí strom - květiny vytvoříme z barevného papíru, který si nastříháme na kroužky třech 

velikosti (2,5; 2 a 1,5 cm). Jednotlivé kroužky po krajích na 4 místech zastřihneme, abychom 

vytvořili zdání lupínků. 3 kroužky různých velikostí slepíme k sobě. Lepidlo (např. Disperzní nebo 

v tyčince) aplikujeme pouze do středu kroužků. Kvítek dozdobíme uprostřed třpytivým kamínkem, 

nebo kvítkem, přilepíme ho disperzním lepidlem. Hotové kvítky nalepíme na větvičky části stromu, 

který je na zeleném plátně. Potom nalepíme ještě na plátno samostatné třpytivé kytičky z 

dekorační sady. 

4. Léto - strom plný listů - listy si vymodelujeme ze samotvrdnoucí modelovací hmoty. Uděláme si 

koblihu, tu stlačíme na plocho a špejlí vytlačíme žilnatinu. Potom kraje listu trochu poohýbame, 

aby měly listy různý tvar. Velikost listů je od 1,5 - 3 cm. Po uschnutí (min. 24 hodin) listy natřeme 

různými odstíny zelené a přilepíme je k větvím části stromu na žlutém plátně, lepicí pistolí. 

5. Podzim - strom v podzimních barvách - tavnou pistolí přilepíme knoflíky (oranžové, červené, 

hnědé, zelené) k větvičkám části stromu na červeno-oranžovém plátně. 

6. Zima - zasněžený strom - gumičkou si spojíme 5 tyčinek na čištění uší, namočíme je do barvy a  

jako razítkem jimi razítkujeme větve a strom, abychom vytvořili efekt zasněžení. Pár krát můžeme 

otisknout tyčinky i mimo stromu, abychom vytvořili padající sněhové vločky. Ty můžeme pak 

dokreslit stříbrnou fixou. Jako vločky můžeme použít i stříbrně kytičky z dekorační sady. Tyto 

přilepíme lepící pistolí. 4 plátna si můžeme vyvěsit s mezerami mezi nimi, nebo těsně u sebe a 

jeden strom během 4 ročních období je hotový. 

 


