Ahojte, posielam zopár tipov na tento týždeň, má sa ochladiť, takže možno viac ostaneme vo
vnútri, takže budeme mať dosť času, a dúfam, že aj chuť, skúšať a tvoriť.
SKLADAČKA ZO ŠPAJLÍ A KARTÓNU
Tvar, krorý si môžme vyrobiť sa volá hyperboloid. A je najjednoduchším tvarom flexibilných
konštrukcií. Vedieť ako funguje sa hodí architektom, dizajnérom a sochárom.
Na internete nájdete aj komplikovanejšie verzie, ktoré si vyžadujú viac času a aj trpezlivosti.
Potrebujete kartón, špajle a na komplikovanejšie modely aj malé gumičky.
https://www.youtube.com/watch?v=ALi4glzdozU&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=EigzNppsQp8
KUKLA
Konštrukciou sú aj motýlie kukly, z mamkinej punčošky a špajlí skúste vytvoriť tie najexotickejšie:)

SYPANÉ PRÍBEHY
Ak doma máte múku, krupicu, cukor alebo na dvore kôpku piesku, môžte si doma vyskúšať sypanú
animáciu. Na kus priehľadného povrchu, ideálne na sklenený stôl, alebo aj do nádoby z jenského
skla vystrihneme pracovnú plochu z papiera na pečenie, alebo iného tenkého papiera. (Šikovnejší
môžu nádobu aj podlepiť) a pod povrch namierime svetlo lampy tak, aby nám presvietilo pracovnú
plochu. Potom už stačí iba nasypať čokoľvek, čo máte k dispozícii na papier a experimentovať. Na
pomoc si môžte pribrať príbor, rôzne štetce a iné predmety, ktoré môžu zanechávať zaujímavé
stopy. Keď získate tréning, urobte z Vašej animácie video a zašlite ho na
jana.bercelova@viaarto.sk , pozrieme si ich spoločne na tejto stránke.

https://www.youtube.com/watch?v=cTV-bXJBKcM
https://www.youtube.com/watch?v=hfkINSx3uuA
Na internete nájdete veľa inšpiratívnych videí, skúste aj pod heslom ‘sand art’

BATIKA
Keď sa opäť stretneme v škole, budeme sa venovať technike, ktorá sa volá batika.
Pozrite si video o bahennej batike. Ak máte možnosť si ju doma vyskúšať do toho! (určite sa
pochváľte a pošlite foto), ak nie, pripravte si návrh v životnej veľkosti.
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10658625776-polopate/217562220400026/obsah/568949africka-batika

PRE MALIČKÝCH A ICH RODIČOV:
Sdečne pozdravujem a posielam zopár obrázkov a tipov na aktivity pre drobcov v týchto dňoch:)
Pomocou papierovaj lepiacej pásky si deti môžu vytvoriť s trochou pomoci rôzne cestičky, aká
cesta je najdlhšia, aké čiary ju najviac predĺžia, ktorá je najzábavnejšia?

Niečo pre módne návrhárky a návrhárov, takúto princznú, alebo inú postavu si môžu aj nakresliť
farbičkami. S pomocou rodiča treba princezninu róbu alebo iné kusy oblečenia vystrihnúť a potom
už iba hľadať vzory na látku doma a aj v prírode. Vzory si odfotíme telefónom.

Obkresľovanie tvarov deťom zlepšuje jemnú motoriku a môže byť súčasťou prípravy hry, keď
predmety na záver pomiešame a hľadáme ich tvar.

A na záver klasická veľkonočná ovečka:)
Dovidenia nabudúce!

