Majsterki do sprawności: „INDIANIN”

PIÓROPUSZ
Materiały:
> kolorowa tektura
> znalezione piórka
ptaków/ kupne
kolorowe piórka/ kolorowe kartki na piórka
> pisaki/ farby
> taśma
> nożyczki
> zszywacz
> mulina/ sznurki, koraliki, bibuła
1. Na początku warto przygotować pióra, zwłaszcza jeśli
chcemy pomalować je farbami i potrzebny jest czas na ich przeschnięcie.
2. Wycinamy dwa paski o szerokości ok. 4 cm i długości nieco szerszej niż głowa, by
potem bez problemu ją zszyć (ołówkiem możemy zaznaczyć jaki jest obwód głowy).
3. Do jednego z pasków przyklejamy taśmą pióra, drugi pasek możemy przykleić, by opaska była
bardziej trwała.
4. Ozdabiamy naszą opaskę, np. doklejamy bibułkę, doczepiamy sznureczki z koralikami.
5. Łączymy dwa końce pasków.

ŁAPACZ SNÓW
Materiały:
> papierowe talerzyki
> mulina/ włóczka, kolorowe nitki, sznurek
> koraliki, piórka, kolorowe karteczki/ skrawki materiałów
> kredki/ flamastry
> nożyczki
> dziurkacz
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wycinamy mniejsze koło z talerza (to najtrudniejszy krok, warto pomóc w nim dzieciom).
Następnie, wedle uznania, zdobimy pierścienie.
Robimy dziurkaczem dziurki.
Przeplatamy niteczki przez dziurki, możemy dodać koraliki.
Doczepiamy wiszące nitki, wstążki, piórka, koraliki.
Na koniec mocujemy jeden sznurek (/wstążkę), na którym
będziemy mogli zawiesić nasz łapacz snó

WIOSKA INDIAŃSKA/ TIPI
Materiały:
> kartki, taśma, zszywacz, klej
> patyczki do szaszłyków
> ew. ziemniaki, nożyk, farby (do
wykonania stempli)
> mulina, piórka…
> podkładka tekturowa, na której
będzie mieścić się wioska

ŁUK I STRZAŁA
Materiały:
> 2 gałęzie (najlepiej wierzbowe, gdyż są
elastyczne) – nieco cieńsza gałąź na strzałę
> kolorowe pióra

> nóż do rzeźbienia w drewnie
> mocny sznurek
> taśma maskująca
> ew. farby

1. Usuń korę z gałęzi. (Zabawa wymaga sporej pomocy dorosłego…)
2. Na obu końcach grubszej gałęzi wykonaj dwa nacięcia o głębokości około 1-2 cm.
3. Przymocuj sznurek do jednego końca gałęzi, wykonując pętlę przechodzącą przez nacięcie.
4. W ten sam sposób przymocuj sznurek do drugiego końca gałęzi. (Pamiętaj, że powinien być na tyle
naprężony, aby wygiąć gałąź.)
5. Aby wykonać strzałę sięgnij po cieńszą gałąź. Do jednego jej końca, za
pomocą taśmy maskującej, przytwierdź kolorowe piórka. Możesz także
udekorować łuk i strzałę oklejając je taśmą dekoracyjną lub malując
farbą.

INDIAŃSKIE SMAKOŁYKI – NALEŚNIKI
Gotowe naleśniki składamy dwa razy, tak by ćwiartka przypominała wyglądem tipi. Cała zabawa
polega na dekoracji i ew. tworzeniu wioski indiańskiej na swym talerzu. ;) (* Zamiast naleśników
można kupić andruty. * Można wykonać w 3D – np. suche rurki, rożki, herbatniki, paluszki)
Materiały:
> do dekoracji, np.: czekolada, pisaki cukrowe, jadalne ziarenka, rodzynki, żurawina, jagody goji,
owoce (borówki, truskawki, banany, kiwi,…)
> ciasto na naleśniki: 1,5 szklanki mleka, 1,5 szklanki wody (najlepiej mineralna woda
gazowana),2 jajka,2 szklanki mąki, szczypta soli, masło/ olej
Ubić jajka z odrobiną soli. Dodać mąkę, wlać mleko i wodę. Dokładnie
wymieszać i sprawdzić, czy ciasto ma dobrą konsystencję, podnosząc łyżkę
pionowo – powinno spływać i jednocześnie pokrywać powierzchnię łyżki.
Smażyć naleśniki na płaskiej patelni na klarowanym maśle.

