
Tvoření pro děti
s kurzy KC Průhon

Potřebný materiál:
-  4 ruličky od toaletního papíru
-  barvy, štětec
-  nůžky
-  lepidlo 
-  zbytky barevného papíru

POSTUP
1.   Ruličky rozstřihneme na půlku (a) a obarvíme (b).
2.   Jednu ruličku si zvolíme za hlavičku, a ze zbytků barevného
       papíru ji nalepíme oči, nos, pusu a tykadélka. 
3.   Zbývající ruličky slepíme (případně sešijeme sešívačkou)
       do jedné dlouhé řady.
4.   Nakonec k housence přilepíme hlavičku tak, aby byla
       o trochu výš, než jsou ruličky od tělíčka.
5.   Dle vlastní fantazie můžeme tělíčko dozdobit materiálem,
      co máme doma, nebo dodělat nožičky.1.
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Housenka

Jarnístrom
Potřebný materiál:
-  rulička od toaletního papíru
-  čtvrtka
-  malý talířek
-  barvy, štětec 
-  nůžky, tužka
-  barevný papír
-  lepidlo

POSTUP
1.   Ruličku pomalujeme hnědou barvou na kmen.
2.   Na čtvrtku si obkreslíme malý talířek a vystřihneme, poté
       omalujeme zelenou barvou.
3.   Z barevného papíru si uděláme malé kuličky. Ty následně
       nalepíme na zelené kolečko, bude představovat korunu stromu.
4.   Ruličku nastřihneme seshora ze dvou stran zhruba do půlky.
5.   Korunu stromu nasadíme do nastřihnuté ruličky.
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Potřebný materiál:
-  čtvrtku 
-  lepidlo
-  nůžky
-  štětec a barvy (fixy, pastelky)
-  jeden obal od vajec
-  staré noviny 
-  papírové kapesníčky nebo ubrousky
-  zbytek látky nebo krepový papír

Kvetinyv . POSTUP
1.   Obal od vajíček rozstřiháme na jednotlivé „košíčky“
       dle obrázku.
2.   Jednotlivé košíčky pak zastřihneme po jejich stranách
      do tvaru kytičky.
3.   Kytičky obarvíme temperami. Pokud nemáme tempery,
       můžeme využít vodovky, fixy nebo pastelky.
4.   Z novin umotáme ruličky (a) a nalepíme je na čtvrtku jako
       stonky květiny a poté je nabarvíme (b).
5.   Květiny nalepíme na čtvrtku ke stonkům.
6.   Z papírových kapesníků uděláme kuličky (a) a ty pak
       nalepíme do středů jednotlivých květů (b).
7. Nakonec pomocí krepového papíru nebo zbytků látky
     uvážeme mašli a nalepíme ji na stonky květiny.
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