Koníka vytiskni 2x na co nejtvrdší karton. Běžná
tiskárna zvládne většinou max. gramáž 160!
Oba koníky vystřihni, slep k sobě, vybarvi a popros
někoho dospělého, ať ti pomůže s proděravěním
v místech malých koleček.
Připrav si různé provázky, tkaničky, vlnu a vytvoř
koníkovi provléknutím a zauzlováním parádní hřívu!
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Návod ke koníkovi s tkaničkami - podrobný popis
1) Koníka podlepte čtvrtkou. Děti můžou pomoci čtvrtku namazat lepidlem
a potom na ni pracovní list přilepit a vyhladit bubliny (otevřenými dlaněmi
a oběma rukama, pěkně až ke krajům).
2) Teď koníka vybarvěte. Představivosti se meze nekladou, ať už použijete
voskovky, fixy, tempery, vodovky nebo koníka polepíte třpytkami, samolepkami
nebo ho postiskáte. Každá z aktivit má něco do sebe, ale všechny pomáhají
stimulovat představivost dítěte, rozvíjí jemnou motoriku a různé prstové úchopy.
Pokud přetáhnete, vůbec to nevadí. Klidně vybarvěte i okolí koníka, aby se mu
na papíře víc líbilo.
3) Rodiče pomůžou s vystřihováním dírek na hřívu a ocas. Nejlépe se vystřihují
nůžkami na nehty. Dírkami protáhněte vlnu a to tak, že na jednom jejím konci
uděláte uzel, který neprojde dírkou a druhý konec bude vykukovat a tvořit hřívu.
Díky uzlíku bude hříva držet na obrázku. Jak dlouhá bude vlna záleží na tom, jak
vlasatý má koník být . Můžete použít různě barevné vlněné kousky nebo stužky
či jiné provázky. Hříva tak bude barevnější a veselejší. Různé materiály dodají různé
dotekové vjemy. Na hřívu nebo ocas můžete přivázat ještě mašličku jako ozdobu.
4) Tvorba koníka podporuje nejen jemnou motoriku rukou a představivost, ale díky
různým použitým materiálům také taktilní čití, což je vlastně schopnost rozpoznat
dotykem různé povrchy. Čím více různých materiálů na ozdobu použijete (vlna,
stužka, tkanička, třpytky, samolepky … cokoliv najedete doma), tím rozmanitější
vjemy nabízíte rukám a mozku ke zpracování. Osvědčila se mi tavná pistole, kterou
na koníka přilepíte úplně cokoliv
5) Zkuste si nakonec koníka pohladit a povídat si o tom, co je Vám příjemné. Nebo
veďte ruku dítěte, které bude mít zavřené oči. Může hádat, čeho se zrovna dotýká.
6) Neumí Vaše dítě lepit, vybarvovat ani navlékat? To vůbec nevadí! Může Vás
pozorovat, podávat nebo podržet co potřebujete. Děti se učí pozorováním
a napodobováním a často i drobná pomoc (třeba výběr barvy hřívy, počmárání
koníka nebo polepení samolepkami úplně všeho kolem) je skvělý začátek!
O to větší radost potom budete mít z doteku hotového koníka .
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