Spletna šola za starše Veva

Predlogi za ustvarjanje
iz rolic za wc papir

NAVODILO

LEPLJENJE OBLIK

Iz umetne barvne pene ali barvnega papirja izrežite
enostavne oblike: kvadrat, pravokotnik, zvezda ... Lahko si
pomagate s šablono, ki smo jo včasih imeli v osnovni šoli. Iste
oblike narišite na tulec. Otrok naj oblike nalepi na tulec.
ZAKAJ JE TA IGRA DOBRA?
Otrok se uri v iskanju podobnosti oblik, krepi finomotoriko in
koordinacijo oko-roka pri lepljenju na prava mesta ter
pincetni prijem pri pobiranju oblik z mize.
NAPOTEK

Vir:Pinterest

Ponudite mu, da sam vodi - kam bo najprej namestil lepilo, na
tulec ali na papir?

NAVODILO

METULJČEK CEKINČEK

Tulec pobarvajte (lahko s tempero, vodenkami,
voščenkami ...). Ko se barva suši, iz barvnega papirja
izstrižite metuljčkova krila ter tipalke in jih poljubno
okrasite. Na tulec narišite po želji še obraz in vse skupaj
prilepite.
ZAKAJ JE TA IGRA DOBRA?
Lepljenje majhnih predmetov izboljšuje finomotoriko.
Taka igra pa gradi domišljijo, koncentracijo in vztrajnost.

Vir:Pinterest

NAPOTEK
Otroku lahko naročite, da zrcalno oblikuje okras na krilih.
Igro lahko povežete tudi s pesmijo ali pravljico in žuželko
poljubno prilagodite. (Huda mravljica, Metuljček cekinček,
Pika poka, ...) Lahko ustvarite tudi lutkovno predstavo.

NAVODILO

TRDNJAVA IZ TULCEV

Za trdnjavo potrebujete nekaj več tulcev, nekaj kartona in
lepenko za strehe. Na tulce narišite okna, lahko pa tudi
kakšno zlatolasko, ki čaka na princa, da jo reši, ali
lokostrelce, ki čakajo ukaz za napad.
ZAKAJ JE TA IGRA DOBRA?
Načrtovanje in oblikovanje v 3D predstavi otroku nekaj
drugega od risanja na papir, kar lahko precej vzpodbudi
drug aspekt domišjije in predstave v 3D prostoru.

Vir:Pinterest

NAPOTEK
Z večjimi otroki lahko najprej narišete načrt za trdnjavo.
Navdušenci nad gradovi imajo pri sebi zagotovo kakšega
viteza in zmaja, ostali pa po želji lahko dodate drevesa in
živali.

NAVODILO

OBLAK IN MAVRICA

Otrok naj na papir nariše oblak in ga po želji okrasi,
izrezanega prilepite na modro pobarvan tulec. Iz krep
papirja, barvnih trakov ali navadnega barvnega papirja
izrežite še trakove za mavrico. Ustvarjeno lahko obesite
na vhodna vrata.
ZAKAJ JE TA IGRA DOBRA?
Igra spodbuja domišljijo in kreativno mišljenje in
vztrajnost.
NAPOTEK

Vir:Pinterest

Nič ni narobe, če otrok noče dokončati ali je nejevoljen.
Razložite mu, da boste z ustvarjanjem nadaljevali kasneje
ali naslednji dan.

NAVODILO

ROPOTULJICE

Otrok naj s prstnimi barvami poljubno pobarva tulce. Ko se
posušijo, jih na eni strani zaprite z lepilnim trakom, z lijem
stresite v tulec riž, semena, kamenčke ... Nato še drugo
stran tulca zalepite z lepilnim trakom.
ZAKAJ JE TA IGRA DOBRA?
Krepite sluh in zaznavanje. Če naredite več tulcev, lahko
spoznate, kakšne zvoke oddajajo različni materiali znotraj
tulca.
NAPOTEK

Vir:Pinterest

Na tak način lahko ustvarite tudi slušni spomin. Otrok
mora po sluhu ugotoviti, katera dva tulca imata isto
vsebino.

NAVODILO

ENOSTAVNE PTICE

Rolice papirja so lahko izjemno uporabne. Pobarvajte
jih v željeno barvo - odvisno od živali (piščanček,
pingvin, sova ...) in nalepite dodatke (oči, kljun, krila,
noge). Mogoče lahko naredite celo družino.
ZAKAJ JE TA IGRA DOBRA?
Krepitev ročnih spretnosti in domišljije in možnost
izražanje v drugačnem materialu te iste živali, ki jih
otrok pozna.
NAPOTEK
Vir:Pinterest

Dovolite otroku, da uporablja prste za barvanje. S
tem bo izkušnja in doživetje lepše.

NAVODILO

POLIGON ZA FRNIKULE

V večji pokrov od škatle nalepite tulce, razporedite jih
tako, da bodo usmerjeni gor-dol in levo-desno. Barvno
lahko zakodirate navodila (iz modrega tulca v rdečega,
nato v rumenega, ...)
ZAKAJ JE TA IGRA DOBRA?
Igra krepi oko-roka koordinacijo in smisel za gibanje po
prostoru.
NAPOTEK
Otroku poskusite dati več različno težkih žogic, da bo igra
raznolika. Igro lahko izvrstno zahtevnostno prilagajate
različnim starostnim obdobjem.
Vir:Pinterest

NAVODILO

RASTLINE IN DREVESA

Na wc rolico narišite obliko marjetice, tulipana ali
celo smreke in lipe. Pobarvajte in posušeno izrežite.
Lažje bo barvati cel tulec kot že izrezanega.
ZAKAJ JE TA IGRA DOBRA?
Za otroka bo velik užitek spoznavati in se dotikati
barv. Za starša bo najbrž malo več čiščenja :)
NAPOTEK
Mlajši otrok lahko naredi drevesa kot dodatek k
trdnjavi starejšega brata ali sestre.
Vir:Pinterest

NAVODILO

LUTKE

Iz tulcev, slamic in vrvi ustvarite preproste živali,
tako da bodo spominjale na lutke. Vrvi zavežite na
palčke (za ražnjiče).
ZAKAJ JE TA IGRA DOBRA?
Iz tega lahko ustvarite večdnevni projekt, ki se lahko
konča z lutkovno predstavo. Pri temu se urijo
vztrajnost, domišljija in precej tudi spretnost.
NAPOTEK

Vir:Pinterest

Lutkovno predstavo posnemite in jo pošljite ostalim
sošolcem iz vrtca ali šole.

NAVODILO

LABIRINT

Lesene palčke in tulci lahko postanejo pravi labirint
za avtke. Nalepite jih v pokrov od škatle, najlažje s
pištolo za vroče lepilo.
ZAKAJ JE TA IGRA DOBRA?
Oblikovanje "ceste" in "tunelov" v 3D prostoru tvori
drugačne občutke zaznavanja prostora kot narisana
cesta ali klasična preproga.
NAPOTEK

Vir:Pinterest

Če imate doma hrčka, lahko naredite labirint zanj in
mu na koncu postavite nagrado v obliki hrane.

