MILÉ DETI, ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ,
ZŠ TRIBEČSKÁ PRE VÁS PRIPRAVIL

Tvorivý
týždeň
Téma: INDIÁNSKE DNI
Každý deň nové zaujímavé aktivity, nové tvorivé úlohy.
Pridajte sa k nám, svoje výtvory podpíšte (meno a trieda),
odfotografujte a pošlite na e-mailovú adresu školy:
zstribecskatopolcany@gmail.com
Keď sa brány našej školy opäť otvoria, najaktívnejších z Vás
vyhodnotíme a odmeníme.
Tešíme sa na dni plné spoločnej zábavy!

Pondelok
Aktivita č. 1: NÁČELNÍK KMEŇA
Zisti, ako sa volá náčelník indiánskeho kmeňa na obrázku. Pozorne
sleduj rozdielne symboly indiánov.

Ako by si sa volal Ty, keby si sa stal náčelníkom kmeňa? Pokús sa
vymyslieť vlastné indiánske meno.

Aktivita č. 2: INDIÁNSKA OSEMSMEROVKA
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šakal, supy, pero, hrom, šípy, poker, orol, luk, kôň, laso, tomahavk,
nôž, bizón, sekera, préria, náčelník, bledá tvár, býk, indián, stan
Správne riešenie osemsmerovky zapíš:
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Utorok
Aktivita č. 3: INDIÁNSKA ČELENKA
Budete
potrebovať:
výkres,
nejlepšie veľkosť A3, pastelky,
ceruzku, lepidlo, nožnice, krepový
papier alebo farebné papiere.
Hodiť sa môže i lepiaca páska a
pravítko, ale poradíte si i bez nich.
Z výkresu odstrihnite dva rovnako
široké pruhy a zlepte ich
do jedného dlhého pásu. Pokiaľ
máte menší papier, možno budete
musieť urobiť pruhy tri.

Potom zoberte pastelky a čelenku
si vyzdobte podľa svojej fantázie.

Na ozdobenie môžete použiť aj
farebné papiere alebo krepový
papier, ktorý rôzne nastriháte a
nalepíte na čelenku.

Ozdoby tak budú zaujímavejšie.

Ak nájdete vlastný spôsob
výzdoby čelenky, neváhajte ho
použiť.

A teraz je potrebné doplniť
čelenku o nejaké pierko, môže ich
byť aj viac. Buď máte doma
nejaké vtáčie, ktoré ste našli
na prechádzke v lese alebo si
vyrobte pierko z papiera. S tvarom
vám môžu pomôcť dospelí.

Ale do vyfarbovania už sa zase
pustite sami, aby to nebola nuda!

Potom už stačí len pierko
vystrihnúť, čelenku skrútiť na
veľkosť vašej hlavy, pierko či viac
pierok pripevniť lepidlom alebo
lepiacou páskou na zadnú stranu
a čelenka je hotová!

Aktivita č. 4:

OMAĽOVÁNKA - INDIÁN

Vyfarbi podľa zadania v spodnej časti omaľovánky.

V

Streda
Aktivita č. 5:

INDIÁNSKE BLUDISKO

Pomôž indiánovi nájsť správnu cestu k stanu.

Našiel si správnu cestu na prvýkrát?

Aktivita č. 6:

VYROB SI SVOJ TOTEM

Budeš potrebovať: biely papier, rolku od kuchynských utierok, nožnice,
pastelky, lepidlo
Postup: Vyfarbi a vystrihni totem a nelep ho na rolku. Môžeš použiť svoju
fantáziu a na biely papier navrhnúť svoj vlastný totem.

Štvrtok
Aktivita č. 7:

INDIÁNSKY LAPAČ SNOV

Budeš potrebovať: papierový tanier alebo výkres, vodové farby, štetec,
kružidlo, nožnice, dierkovač, ihlu, vlnu troch farieb, korálky, pierka

Postup: Z výkresu alebo papierového taniera vystrihneme kruh
po vonkajšom obvode široký asi 3cm. Môžeme ho vymaľovať. V strede
kruhu urobíme dierky, ktoré si najprv naznačíme ceruzkou. Ihlou
prevliekame vlnu v rôznych smeroch cez dierky. V spodnej časti kruhu
necháme visieť dlhší kus vlny. Postupujeme rovnako s ďalšími dvomi
farbami vlny, ktoré prevliekame rôznymi smermi. Na tri visiace časti vlny
navliekame korálky, ktoré oddeľujeme uzlíkmi. Do korálok zapichneme
pierka a indiánsky lapač snov je hotový.

Aktivita č. 8:

MASKA INDIÁNA

Budeš potrebovať: výkres A4, nožnice, pastelky alebo fixky, gumičku
Postup: Vyfarbi masku a vystrihni ju spolu s otvormi na oči a ústa.
Po stranách na úrovni uší upevni gumičku, aby Ti maska držala na hlave.

Piatok
Aktivita č. 9:

INDIÁNSKY TERČ

Táto pohybová hra je vhodná do domáceho aj vonkajšieho prostredia.
Triafa sa do indiánskeho terča.

Budeš potrebovať: papierový kartón na vajcia, vodové alebo temperové
farby, štetec, lano alebo kriedu, pingpongové loptičky

Postup: Najprv si zoberieme papierový kartón, na ktorom si vymaľujeme
rôznymi farbami jamky na vajíčka. Kým nám farby vyschnú, prichystáme
si pingpongové loptičky a urobíme si okolo kartónu kruh tak, aby kartón
tvoril stred kruhu pomocou kriedy alebo špagátom či lanom. Loptičky
potom môžete hádzať spoza kruhu z rôznych miest či už postojačky,
v drepe, posediačky alebo v ľahu.

Námety na hry:
1. Prichystáme si cukríky v obaloch farieb, aké sme použili na zafarbenie
kartónu. Do akej farby hodíte pingpongovú loptičku, taký cukrík
dostanete.
2. Ak súťažíte dvaja, môžete sa jeden aj druhý staviť, akú farbu trafíte.
3. Môžete si dopredu určiť, že len za hodenie do červenej je odmena.
Za hodenie do modrej máte ešte jeden hod a za trafenie do zelenej máte
ešte dva hody navyše. Príjemnú zábavu!

Aktivita č. 10:

INDIÁNSKY NÁHRDELNÍK

Budeš potrebovať: cestoviny (penne, kolienka), vodové farby, štetec,
noviny na podloženie, špagát, nožnice, korálky, pierko

Postup: Rozložíme si na stôl novinový papier, na ktorom maľujeme
cestoviny rôznymi farbami podľa vlastnej fantázie. Kým sa cestoviny budú
sušiť, nachystáme si špagát, ktorý sme si vopred odmerali podľa toho, aký
dlhý náhrdelník chceme. Keď sú cestoviny suché, navliekame ich
po jednom na špagát a na konci uviažeme. V spodnej časti môžeme
uviazať kúsok špagátu a vytvoriť prívesok z korálok a pierka.

Aktivita č. 11:

MANDALA INDIÁNOV

Vyfarbi pastelkami alebo fixkami indiánsku mandalu.

Dúfame, že sme Vás inšpirovali a tešíme sa
na fotografie od Vás!

