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Žabáci a ptáčci z papírových talířů
- práce s papírem a textilem
- dekorativní činnosti

Náročnost: *** 
Věk: 4-8

Žabák má otvírací tlamu, do které může lapat mouchy (knoflíky).
To se moc líbilo předškolním dětem. Ptáčka si mohou vyšperkovat i
mladší školní děti. Základ těla tvoří papírový talířek složený na
půlku. Talíř je nahraditelný kruhem z tvrdého papíru.

Potřeby a pomůcky:

- lepidlo, nůžky, kreslicí potřeby
- zbytky barevných papírů, textilu, filcu...
- plastové nebo nakreslené oči
- provázky , korále, peří na ptáčky

Postup na žabáka:
     

 Předškolní děti se učily stříhat a zmenšovat pruhy papíru
zelených a příbuzných  odstínů.

 Kousky papíru jsme lepili na papírový talířek složený na
půl. Větší pruhy papíru posloužily jako nožky a červený
zbytek papíru jako jazýček, který jsme vlepili dovnitř.

 Nakonec jsem dětem pomohla nalepit oči. Pro zvýraznění jsme je podlepili černými kolečky 
buď z papíru nebo zbytků filcu.

 Děti si vzaly pár knoflíků a zkoušely se strefovat žabákovi do tlamičky. 
          "Žabák lovil  mouchy."

 Žábám jsme ještě vyrobili jezírko. Plochu papíru si děti podmalovaly vodovkami nebo 
naředěnou temperou. Doprostřed jsme pak kápli kaluž klovatiny a rozmalovali "jezírko". 

 Do klovatiny jsme zapíjeli špejlí naředěnou temperu 
          (s nejmenšími) nebo tuše a vytvářeli vodní hladinu, kdo chtěl, vlepil si kolem jezírka zbytky  
zelených proužků jako rákosí.
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Postup na ptáčky:
     

 Práce s kulatým táckem je velmi
podobná, akorát si více vyhrajeme se
zdobením. Pěkné je využití zbytků
filcu či látek. Děti si ze zbytků filcu
vystříhly vlastní  ozdobné tvary a
křídla. Nebo využily i přizdobení
pomocí kresby. (Mladším dětem se
bude určitě lépe stříhat barevný
papír.)

 Ptáček byl určený na zavěšení, proto jsme zdobili obě strany. Nakonec jsme dovnitř vlepili 
nožky a peří. Měli jsme korálky s velkými otvory, tak se nám navlékalo dobře i na proužky 
filcu, když jsme je prostrčili do korálku pomocí špejle. Jde to samozřejmě udělat i jinak, 
třeba s provázkem a menšími korálky.

 Úplně nakonec jsme provrtali dírky na provléknutí zavěšovacího provázku.
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Sádrovaní králíci
- prostorové tvoření
- dekorativní činnosti
- práce s barvou

Náročnost: *** 
Věk: mladší školní děti

Tato prostorová soška zvířátka by šla vyrobit i
technikou kašírování jen z papíru. Vyzkoušeli jsme
sádrový obvaz, který jde lépe tvarovat a ve finále
vyhladit. Což se nám hodilo při zdobení  a
malování.

Potřeby a pomůcky:

- papírová trubka "od toaleťáku"
- zmačkané ubrousky, papírová páska
- alobal
- sádrový obvaz (lékárna, zdrav. potřeby)
- nůžky, mistička s vodou
- barvy na pomalování (akrylky, tempery, vodovky)
- permanentní fixy

Postup na králíka:
     

 Kostru jsme spojovali papírovou páskou. Na papírovou trubku jsme lepili kouli ze 
zmačkaného ubrousku jako hlavu. Nejvíce daly zabrat uši. Lepili jsme je na hlavičku různě 
ze zmačkané pásky.

 Nakonec jsme celou sošku pro zpevnění tvaru ještě obalili alobalem. Dotvarovat se takto 
dala i ouška.

 Možná už i tak to mohl být "stříbrný králík". Ještě jsme ale zaexperimentovali se sádrovým 
obvazem.

 Obvaz je lepší předem si nastříhat na širší i užší proužky do zásoby. Jednotlivé kousky 
obvazu se namáčejí do vody a obaluje se jimi soška. 

 Začali jsme vykrývat vetšími kusy obvazu v dolní části a pokračovali užšími proužky kolem 
oušek atp. Je dobré vrátit se na konci ještě k podstavci a zpevnit jej obalením dalších 
sádrových vrstev, aby králík nepadal a byl stabilní. Jinak se šikovnou konsrukcí dá sádrový 
obvaz ušetřit a stačí nahodit1-2 vrstvy na základní tvar.

 Sádrový obvaz (navlhčený) lze různě mačkat a tvarovat. Přimodelovali jsme tak i čumáčky a
ocásky.
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 Sádra celkem rychle zasychá. Barvit lze vodovými barvami téměř ihned (prosvítá 
obvazovina, barva je světlejší). Nebo temperkou či akrylovou barvou. Ty jsou více krycí. 

 Je lepší v tomto případuě nechat zasádrované výrobky zaschnout.  Moc pěkní byli bílí 
králičci jen s drobnými barevnými detaily. Na dokreslení případně stačí i permanentní fixy.
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