STRAŠIDÝLKA Z VLNY
CO POTŘEBUJETE:
Vlnu, nůžky, knihu.

POSTUP:
Bububu! Ke každému strašení neodmyslitelně patří bubáci! Dnes si taková strašidýlka
vyrobíme pomocí knížky a vlny. Na co při tvoření potřebujeme knihu? Několikrát kolem ní
omotejte vlnu. Většinou jsou strašidla a bubáci bílí, ale fantazii se meze nekladou. Můžete tedy
použít vlnu jakékoli barvy. A co dál? Na jednom konci pod vlnou protáhněte provázek
a zavažte. Potom vlnu z knihy sundejte. Od zavázaného konce odměřte asi 5 cm a nitě vlny
svažte k sobě stejně jako na druhém obrázku. Vznikne vám hlava bubáka. Na opačném konci
vlnu rozstřihněte.

Teď jsou na řadě končetiny. Na každé straně těla odeberte několik nitek vlny a na koncích je
svažte k sobě. Díky tomu strašidýlku vytvoříte ruce. Nakonec svažte také spodní část těla
a přebytečnou vlnu ustřihněte. Teď už má vaše strašidlo také nohy!

Pokud budete chtít, můžete bubákovi dotvořit obličej. Jak? Například z kousku papíru
nebo nálepek.

Když si vyrobíte strašidýlek více, můžete si doma udělat strašidelnou výzdobu. Navíc pro vás
máme jedno překvapení! Strašidla z vlny budete potřebovat i v dalším úkolu! A co s nimi
budeme dělat? To se dozvíte příští týden, tak si nezapomeňte bubáky připravit.

CO PROCVIČUJETE:
Při tvoření procvičíte jemnou motoriku, špetkový úchop a budete stimulovat svůj hmat.
Stříhání přispívá ke zlepšení koordinace oko-ruka a také posílíte své zápěstí. Díky práci
s jednotlivými vlákny vlny se učíte také soustředění a trpělivosti. V neposlední řadě se učíte
vědomě zavazovat uzlíky.

NA CO SE ZAMĚŘIT:
Dbejte na správný úchop nůžek – v otvorech je palec a prostředník. Pokud má dítě prsty malé
a otvory jsou velké, je možné dát do otvoru k prostředníku také ukazovák. Všímejte si, zda dítě
pohyb nůžek sleduje. Daří se dítěti omotávat vlnu? Motivujte děti, aby pracovaly co nejvíce
samostatně. K tomu pomůže také nápodoba – tvořte vlastního bubáka vedle dítěte. Díky tomu
může sledovat, co má dělat. To pro něj bude mnohem jednodušší, než se pokusit tvořit jen
na základě popisu. Je samozřejmé, že jinak zručné je dítě ve třech letech, jinak starší pětileté
dítě. Proto v případě potřeby pomozte nebo poraďte.

