DRÁTOVANÉ VAJÍČKO
CO POTŘEBUJETE:
Měděný (bižutérní) drát o průměru 0,3 – 0,4 mm v délce 3 – 4 m, popř. 1 balení skleněných
rokajlů (korálků), vyfouklé vajíčko (lze použít i vajíčko uvařené, plastové či z polystyrenu), velké
nůžky, nůž a sklenici.

POSTUP:
Vyfouknutí vajíčka je hodně náročné a vyžaduje silný dech. Proto určitě poproste rodiče
o pomoc. Nejprve vajíčko omyjte teplou vodou a pomocí nože do něj udělejte nahoře a dole
malou dírku. Dírku na užším konci vajíčka namiřte nad sklenici a do druhého otvoru pořádně
foukejte. Do sklenice bude vajíčko postupně vytékat.

Hotovo? Teď si odměřte asi 1 metr drátu a odstřihněte ho většími nůžkami. Na konci drátu
udělejte pevné základní oko (kroužek). Do kroužku ze spodu protáhněte druhý konec drátu
a ten vraťte ze shora do vzniklé smyčky a postupně utahujte až do velikosti očka, jaké chcete.

Pokračujte stejným způsobem po celém obvodu základního očka. Při naplnění první řady
pokračujte druhou tak, že konec drátku protáhnete ze spodu do jednotlivých oček. První řady
dělejte jen tak v ruce, postupně přikládejte na vajíčko a kontrolujte velikost. Asi po čtyřech
řadách přiložte vzniklou krajku na vajíčko a pokračujte s vajíčkem v ruce. Ale pozor, děti,
abyste křehké vajíčko nepraskly!

Když vám dojde drát tak si nachystejte další metr a drátky jednoduše omotejte kolem sebe.
Až budete mít vajíčko hotové, zkraťte konec drátku na 1 cm a zasuňte jej otvorem do vajíčka.
První drátkované vajíčko určitě nechte bez korálků, abyste si to pořádně vyzkoušely, děti.
Až budete zkušenější, přidejte korálky, které máte doma nebo které jste koupili. Bude to moc
hezká ozdoba navíc! Pokud chcete přidat korálky, protáhněte drátek očkem a navlékněte
korálek. Potom vytvořte smyčku. Nakonec drát lehce utáhněte a korálek se zafixuje.

CO PROCVIČUJETE:
Při tvorbě drátovaného vajíčka si potrénujete především jemnou motoriku, šikovnost, zručnost
a soustředění, které bude při práci velmi důležité. Stačí chvíle nepozornosti a nepodaří se vám
udělat symetrická očka anebo vám vajíčko praskne. Při vyfukování procvičíte sílu dechu,
který je nesmírně důležitý nejen při verbální komunikaci.

NA CO SE ZAMĚŘIT:
Při pletení se zaměřte na správný postup, pomozte dětem vytištěním obrázkového návodu
nebo zezačátku tvořte společně každý své vajíčko a dětem postup ukazujte a kontrolujte,
pak už můžou pokračovat sami. Všímejte si jejich trpělivosti a snahy. Jejich práci a snahu
oceňte.

