Milí žáci,
Také jste si jako malí vysnili svůj svět s malými postavičkami, které vznikaly ze všeho, co
dům dal?

Vzpomínám si jak jsem nadšeně pobíhala po bytě v maminčině
šatech jako princezna. Také jsem vycpávala ponožky, rukavice a
vše co bylo po ruce a tvořila čarovné postavičky.

Pojďme se tedy vrátit zpět do dětství a pokusíme se zase nějaké
figurky oživit. Nemusí to být jen princezny pro holky, ale budu velmi
zvědavá co napadne kluky. Ke každé princezně se hodí rytíř nebo
statečný obránce. Nebo můžeme zaskočit do zvířecí říše a nějaký
drak by se také hodil. A pokud vznikne postavička z jiného světa tak o to větší radost bude.
Fantazie tvoření nezná mezí. Použít se dá takřka všechno. Zbytky látek, stará klubíčka
vlny, svetr, který už ve skříni zabírá pouze místo, dokonce i ponožky ( kde tu druhou do
páru snědl ponožkožrout. staré rukavice. Důležité je materiál vybrat společně s rodiči, aby
princezna nevznikla z oblíbené maminčiny halenky:))
Na ozdobení, se poohlédněte po knoflících, tkaničkách, bavlnkách. Můžete použít vše co
vám padne do oka. Oči nemusí být jen z knoflíků, ale i barevná či průhledná nastříhaná
pet lahev, může postavičku doladit:)
Nebo tvář a doplňky dokreslete. Použijte fixy nebo vodovky.
Figurka se dá vycpat, vatou, látkami, ale i rýží, luštěninami. Pokud ještě neumíte s jehlou a
nití, tak můžete poprosit rodiče, sourozence. A hlavičku oddělíte jen uvázáním tkaničkou,
nebo šňůrkou. Je také možné použit tavnou pistoli, s kterou těm mladším mohou pomoci
rodiče.
Pro inspiraci vám přikládám fotky už hotových postaviček a pro ty větší i složitější návod
jak figurku vytvoř

Nasbíraný materiál si schovejte do příštího týdne, protože
budeme v recyklaci ještě pokračovat a vše se vám bude určitě
hodit:))

Hotové figurky prosím vyfoťte a zašlete na školní email nebo na můj
lenka.sehnoutkova@seznam.cz...a mějte na paměti že ty nejšikovnější a nejaktivnější
čekají opravdu pěkné ceny:))

