Medvědí láska

Malý medvídek potřebuje spoustu lásky!
Aby byl šťastný, dítě mu musí dát co nejvíce srdíček.
Náročnost

Potřeby
• 1 čtverec tmavě modrého
filcu o tloušťce 2 mm
• 1 čtverec světle modrého
filcu o tloušťce 2 mm
• 1 čtverec bílého filcu
o tloušťce 2 mm
• 1 čtverec černého filcu
o tloušťce 2 mm
• 2 čtverce červeného filcu
o tloušťce 2 mm
• 1 čtverec šedomodrého filcu
o tloušťce 2 mm
• 1 čtverec žlutého filcu
o tloušťce 5 mm
• 1 čtverec růžového filcu
o tloušťce 2 mm
• Perlovka bílá
• Perlovka červená
• Perlovka černá
• Perlovka tmavě modrá
• Překližka 30 × 30 cm
• Oboustranná lepicí páska
• 1 dřevěná hrací kostka
• Lepidlo, štětec
• Sada na šití a vyšívání
(viz s. 4)
• Šablony (viz s. 12 a 13)
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/ Rozpočet

Postup
Deska
yy Z tmavě modrého filcu vystřihněte medvídka (1×).
yy Ze světle modrého filcu vystřihněte uši (2×) a obočí (2×).
yy Z bílého filcu vystřihněte oční duhovku (2×), pusu, srdíčka
(2×), lesklou špičku čumáčku (1×, libovolný tvar) a tváře (2×).
yy Z černého filcu vystřihněte zorničky (2×) a čumáček (1×).
yy Z červeného filcu vystřihněte tváře (2×) a velké srdce (1×).
yy Z šedomodrého filcu vystřihněte malá srdíčka (2×).
yy Vystřižené díly umístěte medvídkovi na obličej podle
fotografie a přišijte je zadním stehem nitěmi stejné barvy jako
filc. Na tváře a na nos nalepte lesklá místa.
yy Jednoduchým stehem a černou nití vyšijte linku nosu.
yy Na velké červené srdce položte 2 bílá srdce. Přišijte je zadním
stehem bílou nití. Nalepte obě šedomodrá srdíčka.
yy Umístěte medvídka doprostřed žlutého filcu.
yy Na medvídka položte velké červené srdce, potom medvídkovi
přehněte tlapky tak, aby srdce držel. Zadním stehem a tmavě
modrou nití obšijte medvídka, červenou nití obšijte velké
červené srdce.

Srdíčka na desku
yy Vystřihněte 5 srdíček z červeného filcu a 5 z růžového filcu.
yy Vystřihněte 8 srdíček z šedomodrého filcu.

Srdíčka figurky

yy Umístěte srdíčka tak, jak vidíte na fotce. Zadním
stehem obšijte červená srdíčka červenou nití
a růžová srdíčka bílou nití.

yy Z červeného filcu vystřihněte 10 srdíček.
Na 5 z nich vyšijte bílou nití křížkovým stehem
číslice od 1 do 5 jako na hrací kostce.

yy Šedomodrá srdíčka nalepte.
yy Na desku z překližky nalepte pomocí
oboustranné lepicí pásky čtverec ze žlutého
filcu.

yy Spojte dvojice vyšitých a nevyšitých dílů
a slepte je.
yy Stejně postupujte u růžových srdíček.

Hrajeme!
Od 4 let – pro 2 hráče
** Na začátku hry musí hráč hodit šestku. Potom hodí kostkou znova a podle
čísla, které padne, umístit odpovídající srdíčko na velké červené srdce
na medvídkovi. Pokud hráči padne šestka během hry nebo je číslo
odpovídající srdíčku již obsazené, vynechává jedno kolo.
** Vyhrává ten, kdo už nemá žádná srdíčka!

ŠABLONY – Medvědí láska
Skutečný rozměr

Srdíčko

Nos
Tvář / Duhovka

Srdce

Pusa / Zornička
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Ucho

Obočí

ŠABLONY • Medvědí láska
Skutečný rozměr

Medvídek

Velké srdce

A

A

B

B
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Hravé knoflíky

Jednoduchá hra, při níž se rychle naučíme čísla i nová slova!

Náročnost

Potřeby
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 čtverce žluté pěnovky
1 čtverec červené pěnovky
1 čtverec zelené pěnovky
1 čtverec světle modré
pěnovky
1 čtverec tmavě modré
pěnovky
1 čtverec oranžové pěnovky
1 čtverec bílé pěnovky
1 čtverec tmavě fialové
pěnovky
1 čtverec černé pěnovky
1 čtverec světle zelené
pěnovky
Bílá lepenka
Zubaté nůžky
Tenké nůžky
1 velký žlutý knoflík
2 velké červené knoflíky
3 malé starorůžové knoflíky
5 středních modrých
knoflíků
5 knoflíku ve tvaru jablíčka
6 různobarevných malých
knoflíků
Perlovka červená
Perlovka bílá
Lepidlo
Sada na šití a vyšívání
(viz s. 4)
Šablony (viz s. 17)
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/ Rozpočet

Postup
yy Ze žluté, červené, zelené, světle modré, tmavě modré
a oranžové pěnovky vystřihněte čtverec 10 × 10 cm.
Okraje obstřihněte zubatými nůžkami.
yy Z bílé lepenky vystřihněte 6 čtverců 8 × 8 cm.
yy Ze žluté pěnovky vystřihněte 6 čtverců 7 × 7 cm a z bílé
pěnovky dalších 6. Okraje obstřihněte zubatými nůžkami.
yy Ze světle modré pěnovky vystřihněte tenkými nůžkami
písmena. Z tmavě modré pěnovky vystřihněte čísla.

Karta květina
yy Z červené pěnovky vystřihněte květinu (1×).
yy Červenou nití doprostřed našijte žlutý knoflík.
yy Nalepte květinu na čtverec z lepenky.
yy Potom všechno nalepte na čtverec z tmavě modré pěnovky.

Karta auto
yy Z tmavě fialové pěnovky vystřihněte auto (1×) a ze světle
modré pěnovky okno (1×).
yy Bílou nití našijte zadním stehem na auto okno.
yy Bílou nití našijte 2 červené knoflíky, vytvoříte kola.
yy Auto nalepte na lepenku.
yy Potom všechno nalepte na čtverec z červené pěnovky.

Karta obláček
yy Ze světle modré pěnovky vystřihněte obláček (1×)
a z bílé pěnovky „čárku“ (libovolný tvar).

yy Obvod obláčku obšijte bílou nití zadním
stehem.

Karta lodička

yy Nalepte obláček na čtverec z lepenky a přilepte
3 střední modré knoflíky jako déšť.

yy Ze žluté pěnovky vystřihněte velkou plachtu
(1×), ze světle zelené pěnovky vystřihněte
malou plachtu (1×), z červené pěnovky trup
lodi (1×) a ze světle modré pěnovky vlny (1×).

yy Potom všechno nalepte na čtverec ze žluté
pěnovky.

yy Na vlny našijte bílou nití 6 různobarevných
knoflíků.

Karta motýlek

yy Na čtverec z lepenky nalepte všechny díly lodi
a vln.

yy Ze žluté pěnovky vystřihněte motýlí křídla (2×),
z černé tělo (1×) a tykadla (2× – libovolný tvar).

yy Potom všechno nalepte na čtverec zelené
pěnovky.

yy Na každé motýlí křídlo přišijte bílou nití
1 střední modrý knoflík a 1 malý starorůžový
knoflík.

Písmena

yy Nalepte na obláček „čárku“.

yy Na čtverec z lepenky nalepte tělo, tykadla
a křídla.
yy Potom všechno nalepte na čtverec ze světle
modré pěnovky.

Karta strom
yy Ze zelené pěnové gumy vystřihněte větve
s listím (1×).
yy Na listí přišijte 5 červených knoflíčků ve tvaru
jablíček.

yy Zadním stehem a bílou nití a obšijte písmena S,
L, K, O, M, A.
yy Nalepte je na čtverec ze žluté pěnovky
obstřižený zubatými nůžkami.

Číslice
yy Zadním stehem a bílou nití obšijte číslice
(od 1 do 6).
yy Nalepte je na čtverce ze žluté pěnovky
obstřižený zubatými nůžkami.

yy Listí nalepte na čtverec z lepenky.
yy Potom všechno nalepte na čtverec z oranžové
pěnovky.

Hrajeme!
Od 3 let – pro 1 hráče
** Dítě otočí velké karty obrázkem dolů.
** Potom jednu po druhé obrací obrázkem nahoru a přiřazuje karty „písmena“
nebo „číslice“. Například když narazí na kartu autíčka, musí ji přiřadit
ke kartě „2“, protože u autíčka jsou 2 knoflíky, a kartě „A“ jako auto.
** Dbejte na to, aby dítě správně pojmenovávalo písmena, číslice i předměty
na kartách.
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ŠABLONY • Hravé knoflíky
Skutečný rozměr

Trup lodi

Křídlo
motýla

Vlny

Květina

Malá plachta

Velká plachta
Tělo motýla
Větve s listím

Oblak

Okno

Auto
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Bitva skřítků

Hra, která rozvíjí obratnost a zaručí zábavu pro celou rodinu.

Náročnost

Potřeby
• 1 list světle modrého
tvrdého papíru
• 1 list tmavě modrého
tvrdého papíru
• 1 list světle růžového
tvrdého papíru
• 1 list bílého tvrdého papíru
• 1 list černého tvrdého papíru
• 1 list červeného
tvrdého papíru
• 1 list žlutého tvrdého papíru
• Lepidlo
• 4 plastové kelímky
• Černý fix
• Pingpongové míčky
• Šablony (viz s. 20 a 21)

Hrajeme!
Od 4 let –
pro 1 nebo 2 hráče
** Rozmístěte skřítky na stůl
v různých vzdálenostech
a tváří k hráči. Házejte
míčky do kelímků. Když
míček spadne do kelímku,
hráč získává počet bodů
podle číslice, která je
na něm napsána.
** Vyhrává ten, kdo má
nejvíc bodů!
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/ Rozpočet

Postup
Modrý skřítek
yy Z lepenky a světle modrého papíru vystřihněte tvar skřítka
(1×). Velké ucho umístěte vlevo.
yy Z tmavě modrého papíru vystřihněte ucho (1×), nohy (1×)
a pruh 30 × 3,5 cm.
yy Ze světle růžového papíru vystřihněte obličej.
yy Z červeného papíru vystřihněte tvářičky (2×) a čtverce 1 (5×),
yy Z bílého papíru vystřihněte duhovky (2×) a čtverečky 2 (5×).
yy Z černého papíru vystřihněte zorničky (2×), nos (1×) a pusu
(1×).
yy Ze žlutého papíru vystřihněte číslici 7 (1×).
yy Slepte dohromady obě části skřítka.
yy Nalepte ucho. Na obličej nalepte duhovky, zorničky, nos, pusu
a tváře. Potom skřítkovi nalepte na hlavu obličej.
yy Nalepte všech 5 bílých čtverečků na červené čtverce.
yy Potom je na střídačku nalepte skřítkovi na tělo.
yy Na pruh tmavě modrého papíru nalepte číslici 7.
yy Konce tohoto pruhu nalepte skřítkovi na záda tak, aby do nich
šel umístit kelímek.
yy Černým fixem nakreslete obočí a linku nosu.
yy Stejný způsobem vyrobte zbývající 3 skřítky, jen zvolte jiné
barvy a tvary (šestistěny, kolečka atd.)

ŠABLONY • Bitva skřítků
Skutečný rozměr

Skřítek

A

B

A
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Obličej

Zornička /
Pusa
Tvářička

Duhovka

Šestistěn 1

Nos

Šestistěn 2

Kolečko
Perla

Čtverec 1

Kolečko 1
zelené

Čtvereček 2

Kolečko 2
bílé
(na fialového
skřítka)
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