
Kreatívne dielne NOMILAND – pre úsmev Vašich detí 

 

Túto inšpiráciu a produkty v nej použité nájdete na: www.nomiland.sk 

Betlehem – návod 

 

Potrebujeme: 

- nanukové paličky (EPL200004), 

- biela farba (HA30081), 

- čierna fixka (KH266754), 

- povrázok (KP54125202), 

- stužka (PB2470526), 

- štipec (PB2470206), 

- kúsok látky - textilné štvorce (RY15651), 

- kúsok drôtu, 

- vlnitý kartón (FL740409),  

- disperzné lepidlo (KP528050), 

- tavná pištoľ (PB2470923), 

- nožnice. 

 

1. U nanukových paličiek si vyberieme päť a zlepíme ich disperzným lepidlom do päťuholníka 

v tvare domčeka (maštale).  

2. Z vlnitého kartónu vystrihneme kométu a prilepíme ju v hornej časti domčeka. 

3. Vyberieme si ďalšie tri paličky, ktoré budú predstavovať Ježisko, Máriu a Jozefa. Paličky 

nožnicami skrátime: Ježisko – 1/3 paličky; Mária – ½ paličky a Jozef – tak, by bol trochu vyšší, ako 

Mária. 

4. Ježiškovi namaľujeme fixkou oči a obtočíme ho prúžkom látky, ktorý na paliču prilepíme 

disperzným lepidlom. 

5. Márii a Jozefovi namaľujeme bielou farbou tvár a, keď zaschne primaľujeme na tvár fixkou oči. 
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6. Jasličky vyrobíme s tretiny paličky, ktorú rozdelíme po dĺžke na dve časti. Tie prilepíme krížom 

cez seba a na vrch prilepíme mašličku z povrázku. 

7. Anjelika urobíme zo štipca. Fixkou mu namaľujeme oči. Zo stužky urobíme mašličku, ktorú 

prilepíme tavnou pištoľou tam, kde si predstavujeme, že končí hlava. Z kúska drôtu urobíme 

svätožiaru – krúžok, z ktorého trčí kúsok drôtu na prilepenie. Z vlnitého kartónu vystrihneme 

krídla. Krídla vlepíme do dolnej časti štipcových čeľustí. Do vrchnej časti čeľustí prilepíme 

svätožiaru tavnou pištoľou a anjelik je hotový. Následne prilepíme anjelika na vrchol strechy 

domčeka (tavnou pištoľou). 

8. Potom prilepíme v dolnej časti domčeka zo zadnej strany Ježiška, Máriu a Jozefa a spredu pred 

Ježiška jasličky a Betlehem je hotový. 

 

 


