ÚTERNÍ NÁPADNÍK č.7
TVOŘENÍ A POKUSY, KTERÉ HRAVĚ ZVLÁDNETE I DOMA

ČARODĚJNICKÝ REJ
Blíží se pálení čarodějnic,
tak se na ně pěkně připravíme a 30. dubna si pořádně užijeme!!!

ČARODĚJNICE Z UBROUSKU
Budete potřebovat:









papírový ubrousek nebo papírovou utěrku
fixy
rozprašovač na vodu (stačí i štětec nebo kartáček)
tvrdý papír na hlavu
provázek
nůžky
větvičky
tavnou pistoli nebo lepidlo

Postup:
Papírový ubrousek jsme rozložili tak, aby byl přeložený na polovinu a
pomalovali ho z obou stran pomocí fixů. Pokud máte papírovou utěrku
z kuchyně, přeložte ji také na polovinu a postupujte dále úplně stejně.
Postříkali jsme pak pomalovaný ubrousek vodou a sledovali, jak se barvy krásně
rozpíjejí. Použili jsme rozprašovač, ale stejně poslouží i namočený štětec nebo
kartáček, který přejedete prstem. Pozor – ubrousek je v tuto dobu hodně
křehký a trhá se. Nechte ho dobře uschnout!!!
Mezi tím jsme si na tvrdý papír namalovali obličej čarodějnice a vystřihli ho.
Ubrousek jsme nahoře svázali provázkem a na něj nalepili hlavu. Provázek jsme
nechali delší, aby šla čarodějnice pověsit. Nakonec jsme z klacíků a provázku
vyrobili mini košťátka a ty jsem tavnou pistolí vlepila mezi dvě vrstvy ubrousků.

Uvidíme, jestli čarodějnice
nakonec spálíme :)

ČAROVÁNÍ S POLETUCHAMI
Užijte si pohyb venku a zdokonalte koordinaci rukou. Uvolněte mysl,
provětrejte tělo, zapojte vlastní fantazii a vymyslete nové hry 

Vyrobíme si POLETUCHY.
Stačí málo. Šátky,starý obvaz, stará látka či záclona, pár šišek a provázků. A hurá
do hry.
Výroba je jednoduchá. Do jednoho rohu látky stačí zavázat bezpečný předmět
– šišku, kus látky, ponožky atd. Můžete si pomoci gumičkou. Pak ovažte látkou
a provázkem upevněte.
A už jen stačí chytat, házet, poletovat po venku. Děti vymyslí mnoho vlastních
her na body, rychlost, nebo i záchranu létacích draků.
Když si užijete házení s poletuchami, můžete se pustit do něčeho těžšího.
Poletuchy přivažte ke klacíkům a pak si vyzkoušejte běhání a točení. Nebo je
tady ještě větší výzva: k poletuchám přivažte delší provázek (kolem 1 m), pak
už stačí jen točit – kolem sebe, kolem rukou, nad hlavou apod.
Můžete točit i se dvěma poletuchami zároveň – to už je opravdu velká výzva,
která baví nejen děti, ale také dospělé. Hlídejte si, aby jste mezi sebou udržovali
dostatečné mezery a navzájem si neublížili.
Zdroj: file:///C:/Users/Intel/Desktop/Tereza_-_Druziny_venku_A4.pdf

