
Pampeliška

 

Materiál a pomůcky:
zelený kreslicí karton A4 → pozadí
světle zelený papír → listy
žlutý papír
zbytek červeného, růžového a žlutého papíru + raznice kytičky
kancelářská děrovačka → středy kytiček
pohyblivé oči , vata
červený a černý fix
nůžky, špejle
lepidlo, lepidlo v tyčince např. KORES

Provedení:
Ze světle zeleného papíru si odstřihneme proužek asi 5 x 23 cm. Proužek 
položíme na stůl, na jeho roh přiložíme špejli v úhlu 45º a smotáme stonek. 
Pokud se dostaneme při smotávání na konec špejle, špejli povytáhneme a 
pokračujeme v motání. Konec papíru potřeme lepidlem v tyčince a ruličku 
domotáme.

 
Nakreslíme si 3 listy a vystřihneme.



Ze žlutého papíru vystřihneme kruh o průměru 6 cm → květ.
S raznicemi a děrovačkou vyřízneme několik kytiček.

   

Díly přilepíme na pozadí.
Pokud potřebujeme stonek zkrátit, odstřihneme nepotřebnou část ruličky
a konec papíru přilepíme. Pro mladší děti je jednodušší místo motání
ruličky odstřihnout na stonek asi 0,5 cm široký proužek papíru.

Pampelišce přilepíme vlasy, oči a dokreslíme obličej.

 

Šablona
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