Ovečky pod kopcem

Materiál a pomůcky:







barevné papíry - modrá, hnědá, dva odstíny zelené a černá
lepidlo
velké bílé vatové piškoty
očka s pohyblivou panenkou 6 mm
černý popisovač
samolepící knoflíčky kytičky

Kopečky jsou ze tří barev papírů. Jejich obrysy nejsou rovné (stejně jako ve
skutečnosti), děti by je měly z papíru vytrhat, nikoliv vystřihnout. Doporučuji
papíry napřed naaranžovat, obrysy si předkreslit a pak teprve trhat. Tato
technika podporuje jemnou motoriku, takže jí určitě vyzkoušejte :-)

Ovečky mají buclatá bříška - jsou totiž z piškotů z tvrzené vaty. Hlavičky si
vystřihněte z černého papíru, očka můžete nalepit. Hlavičky jsou poměrně malé
- je široké jen 2,5 cm, takže by jí dětem měly připravit maminky.

Ovečky pak jednoduše přilepte na louku pod horami. Až budou každá na svém
místě, přikreslete jim nožičky a ocásek. Louku nezapomeňte ozdobit kytičkami obrázek bude hned veselejší

Ptáčci s nožičkami z korálků

Materiál a pomůcky:









vlnitá lepenka - textura pruhů či vlnek
větší cukrářské košíčky
ozdobná děrovačka motiv kopretina 22 mm
očka s pohyblivou panenkou průměr 12 mm
zbytky barevných papírů
peříčka
provázek nebo šňůrka
dřevěný korálek průměr 18 mm

Z vlnité lepeny vystříhneme půlkolečko. Jako šablonku k obkreslování kruhu
můžete použít malý talíř. U hlavičky tvar trochu zaoblíme. Křídlo je také z
půlkolečka - tentokrát rozstřihněte větší cukrářský košíček .
Textura lepenky i cukrářského košíčku dodá ptáčkům krásný prostorový efekt.

Zobáček má tvar trojúhelníku. Přeložte ho na půl a zase vyrovnejte a přilepte.
Očko s pohyblivou panenkou je podložené výsekem ve tvaru kytičky. Dodá mu
správnou jiskru :-)

Na provázek nebo šňůrku přivažte dva dřevěné korálky, které budou
představovat nožičky.

Nezapomeňte ani na ocásek z peříčka.

Ptáčka si zavěste jako jarní výzdobu pokojíčku, korálkové nožičky se mu budou
vesele pohybovat a klidně si vyrobte celé hejno ptáčků v různých barvách.
Šedivé zimy už bylo dost...

