
Festékpaca 

 

    Ezt a technikát az óvodában is használjuk, így több gyermeknek ismerős lehet a játék. 

1. A festéshez ecset helyett szívószálat használtunk. Ecsettel a lapra cseppentett színes 

festék pacákból ágak, virágok formálódnak, de lehet vízi világot festeni. A fantáziára 

van bízva. Kisebbeknek hasznos lehet, fújáspróbát tenni, elkerülve, hogy 

felszippantsák a tintát. 

 

2. Füzeteket is gyárthatunk, a technika ugyanaz. Tavaszi ágakat fújunk a papírra, majd 

kiegészíthetjük virágokkal, bimbókkal. Vagy egy tenger alatti világot, akváriumot. A füzet fő 

borítója bármilyen keményebb lap lehet, belül sima lapokat fed, amikre várhatóan még sok 

szép rajz kerül a gyerekek keze nyomán.  

 

Forrás: www.kismesterek.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kismesterek.hu/


Filctoll virágok 

 

Filctoll, textil, varázsszer (más néven alkohol) szükséges hozzá, valamint pohár vagy egy 

kisebb üveg, amire ráfeszítjük az anyagot. Rajzoljunk az anyag közepére 3-4 színből 

pöttyöket, mormoljunk varázsigét és 10-15 csepp varázsszert cseppentsünk középre. Ezután 

ámuljunk, ahogyan a színek szétfutnak. Rövid száradási idő múlva az anyag egy másik részén 

folytatható. 

Megunhatatlan! 

 

 

 

Forrás: www.kismesterek.hu 

 

http://www.kismesterek.hu/


Fonalvirágok 

- Papírra vázlatosan felrajzolni a mintát (pl.: halak)  

- Átlátszó fóliát rakni a képre (folpack) 

- Tapétaragasztóval átitatott hímzőfonal/ kenderzsinór 

- Felesleges ragasztót húzzuk le!!! 

- Felrakni a vázlatnak megfelelően 

- 1 napig száradni hagyni 

 

 
 

 

Forrás: www.kismesterek.hu 

 

 

http://www.kismesterek.hu/


Vitorlázz a színekkel: 
 

Szükséges eszközök és alapanyagok: 

 1 db dipa vagy rajzlap, 

 Aquatinta vagy vízfesték, 

 ecset, színes zsírkréták 

 

 

1. Első lépésként rajzolj 5-6 helyre kis vitorlásokat az alaplapodra! 

A vitorlások körvonalait különböző színű zsírkrétával rajzold körbe.  

Minél több színt használsz annál vidámabb lesz a képed. Fehér 

krétával rajzoljunk hullámokat, melyek festés után fognak majd  

csak láthatóvá válni. 

2. Vegyünk elő minél több színű vízfestéket vagy temperát, hígítsd vízzel. 

3. A zsírkréta víztaszító felületéről a festék lepereg, így a kréta színe  

festés után is látható marad. A sötétebb színű krétákhoz világosabb, 

a világosabbhoz sötétebb színű festéket használj. 

 

 

 

 

 

Forrás: www.alapkozpont.hu 
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