
 

4 ročné obdobia – postup 

 

Potrebujeme: 

- plátno na maľovanie – A5 (TSA5ACM) – 4 ks, 
- temperové farby (HA30000), 
- sadu farieb perleťových (HA23475), 
- farebný papier (FL600), 
- trblietavé kvietky a vločky – napr. veľká dekoračná sada (FL12419), 
- modelovaciu hmotu samotvrdnúcu – bielu (J0085), 
- sadu gombíkov rôznych farieb (PB2470913), 
- bambusové špajle (WX66704), 
- tyčinkové lepidlo (ED081060),  
- striebornú fixku (JO1602M), 
- lepiacu pištoľ (KP528050), 
- tyčinky do lepiacej pištole (PB247094),  
- tyčinky do uší – 5 ks, 
- gumičku (VN914),  
- ceruzku (napr.  SY831746), 
- štetec (ED040146), 
- nožnice. 

 

1. Potrebujem štyri maliarske plátna. Veľkosť je na vás. V tomto prípade sme použili veľkosť A5. 

Každé plátno predstavuje jedno ročné obdobie a spolu tvoria jeden strom. Plátna si natrime 

rôznymi farbami: jar zelenou, leto žltou, jeseň červeno-oranžovou a zimu modrou. Necháme 

zaschnúť. 

2. Plátna si priložíme k sebe a namaľujeme na ne jeden strom. Najprv ceruzkou, alebo ak si 

trúfate pokojne rovno aj čiernou či hnedou farbou. 



 

3. Jar – kvitnúci strom – kvety vytvoríme z farebného papiera, ktorý si nastriháme na krúžky troch 

veľkosti (2,5; 2 a 1,5 cm). Jednotlivé krúžky po krajoch na 4 miestach zastrihneme, aby sme 

vytvorili zdanie lupienkov. 3 krúžky rôznych veľkostí zlepíme k sebe. Lepidlo (napr. disperzné, 

alebo v tyčinke) aplikujeme iba do stredu krúžkov. Kvietok dozdobíme v strede trblietavým 

kamienkom, či kvietkom, prilepíme ho disperzným lepidlom. Hotové kvietky nalepíme na 

konáriky časti stromu, ktorý je na zelenom plátne. Potom nalepíme ešte na plátno samostatné 

trblietavé kvietky z dekoračnej sady. 

4. Leto – strom plný listov – listy si vymodelujeme zo samotvrdnúcej modelovacej hmoty. Urobíme 

si šišku, tú stlačíme na plocho a špilkou vytlačíme žilnatinu. Potom kraje listu trochu poohýbame, 

aby mali listy rôzny tvar. Veľkosť listov je od 1,5 – 3 cm. Po uschnutí (min. 24 hodín) listy 

natrieme rôznymi odtieňmi zelenej a prilepíme ich, ku konárikom časti stromu na žltom plátne, 

lepiacou pištoľou. 

5. Jeseň – strom v jesenných farbách – tavnou pištoľou prilepíme gombíky (oranžové, červené, 

hnedé, zelené) ku konárikom časti stromu na červeno-oranžovom plátne.  

6. Zima – zasnežený strom – gumičkou si spojíme 5 tyčiniek na čistenie uší, namočíme ich do farby 

a pečiatkujeme nimi konáre stromu a kmeň, aby sme vytvorili efekt zasneženia. Pár krát 

môžeme otlačiť tyčinky aj mimo stromu, aby sme vytvorili padajúce snehové vločky. Tie môžeme 

potom dokresliť striebornou fixkou. Ako vločky môžeme použiť aj strieborne kvietky 

z dekoračnej sady. Tieto prilepíme lepiacou pištoľou. 4 plátna si môžeme vyvesiť s medzerami 

medzi nimi, alebo tesne pri sebe a jeden strom počas 4 ročných období je hotový. 

 


