U nás na domečku je mnoho šikovných prvňáčků a já jsem si pro letošní celoroční
hru vybrala jednu sympatickou holčičku, která nás bude časopisem KAMARÁD provázet
po celý letošní školní rok. Budeme ji říkat Andulka.

Celoroční hra „NÁPADY PRO
ŠKOLÁČKY“

1. část

Je září, Andulka chodí do školy a venku je pořád krásné
počasí, i když její maminka říká, že v září se stále častěji nebe
mračí a vítr sviští.
Září je první podzimní měsíc. První podzimní den začíná 23. září a ve vzduchu, vysoko
nad hlavami začíná žloutnout, rudnout a hnědnout listí na stromech. Když se ráno probudíme
a uvidíme na trávě jinovatku, můžeme klidně říct, že začal podzim, protože od tohoto dne
bude stále častěji padat listí z větví. Začnou foukat silné větry, které strhají ze stromů jejich
sváteční letní šaty. Vlaštovky a jiní tažní ptáci se vydají na dalekou cestu. Voda se ochladí a
příroda se začne připravovat na zimu.
Andulka ráda chodí na podzimní vycházky, kde si všímá barev kolem sebe. Podzimní
les nabízí množství materiálů, které se výborně hodí třeba na tvořivou činnost. Z krásně
zbarvených listů, dvounažek javoru a jiných plodů lze vytvořit zajímavé obrázky.
„LESNÍ STRAŠIDÝLKO“
Jde o velmi jednoduchý výrobek, který se podaří každému a umocní radost z tvořivé činnosti.
Nejprve si při procházce podzimní přírodou nasbíráme přírodniny
(suché traviny, listy – nemusíme je lisovat, šípky, šišky, žaludy,
mech, jehličí, peříčka, kaštany, dvounažky javoru, bukvice,
duběnky, větvičky) a hlavně nesmíme zapomenout na kus dubové
kury. Kdo chce strašidýlko velké, najde si velký kus kůry. Po
příchodu domů můžeme hned začít s vyráběním. Připravíme si
starý igelitový ubrus a univerzální lepidlo (nejlepší však je tavná
pistole).
Na dubovou kůru Andulka lepí přírodniny tak, aby vytvořily lesní strašidýlko nebo
lesního mužíčka. Vlasy vytvoří z listí, vousy z jehličí nebo suché trávy. Na oči použije šípky
nebo žaludy, ústa vytvoří z dvounažky javoru. A protože je to lesní strašidýlko, má na sobě i
různé větvičky, žaludy atd. Záleží na fantazii každého z vás.
„KORÁLE Z PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ“
Korále můžeme vyrobit z různých materiálů. Potřebujeme k tomu jehlu a nit, kterou
raději navlékneme dvojitě a ujistíme se, že jsme zvolili dostatečnou délku. Nasbírané plody
opatrně propichujeme. Nakonec oba konce pevně svážeme. Můžeme vyrobit i náramek. Na
výrobky používáme raději čerstvé plody, protože se dobře propichují. Z čeho tedy korále či
náramky vyrobíme?

Z jeřabin a slámy. Střídáme podle uvážení několik kuliček jeřabin a nastříhanou slámu.
Slámu nastříháme na 1-2 cm dlouhé kousky. (Na tuto činnost pamatujeme již v srpnu, kdy obilí
ještě není posekané a vymlácené. Kombajn slámu podrtí, takže
ji nelze navlékat.)
- ze šípků
- ze žaludů
- z kloboučků od žaludů
- střídáme žalud a klobouček od žaludu
- cokoliv – fantazii se meze nekladou
V sobotu pojede Andulka k babičce, kde bude pomáhat sbírat brambory. Samou
nedočkavostí nemohla dospat, protože babička ji slíbila, že si může upéct brambory v popelu.
A to je dobrota! Andulka si sobotní odpoledne moc užila a nejvíce si pochutnala na pečených
bramborách z popela 😊😊😊
„VYROB SI RAZÍTKA Z BRAMBOR“
Bramboru omyjeme, rozpůlíme a nožem vyřízneme požadovaný obrázek. Velmi snadno
zhotovíme bramborové razítko pomocí vykrajovátek na vánoční cukroví. A potom už jenom
tiskáme a tiskáme vodovými nebo temperovými barvami. Zkusíme potiskat vystřiženého
motýla z výkresu. Dále můžeme vytvořit návrh na kapesníky.
OTÁZKY PRO CHYTRÉ DĚTI:
Jak vypadá brambora? Co má v zemi? Co vyrůstá z kořenů? Co roste na stonku?
Proč se pěstují brambory?
Která jídla z brambor znáš?
SOUTĚŽ O NEJVĚTŠÍ A NEJZAJÍMAVĚJŠÍ BRAMBORU
V časopise KAMARÁD vyhlašujeme soutěž o největší a nejzajímavější
bramboru. Ze zajímavých exemplářů vytvoříme výstavku. Brambůrky si můžete
i pojmenovat 😊

Vyber si některý z nabízených výtvarných námětů a vyrob daný výrobek,
odpověz na naše otázky pro chytré dětí a nezapomeň přinést zajímavý exemplář
brambory do naší bramborové soutěže!!!

