
Na černý nebo modrý papír si tužkou nakresli tělo
tučňáka. Oči, zobák, bříško a motýlka si vystříhni z
barevných papírů. Fixem na ně dokresli detaily a přilep je
k tělu. Pak si přichystej bílou temperku a pomocí vatové
tyčinky tiskni na pozadí puntíky.

Tučňák ve sněhu
Budeš potřebovat: tužku, barevné papíry, bílou
temperu, černý fix, černý nebo modrý tvrdý
papír, vatovou tyčinku



Popros někoho dospělého, aby  ti na tácek nakreslil
vločku, jakou vidíš na obrázku. Dále ti udělá do vločky
pomocí připínáčku dírky. Teď je řada na tobě. Navleč
barevnou nit do jehly a kopíruj nakreslenou vločku.
Začni vyšívat od středu. Ať se ti dílo podaří! :-) 

Vyšívaná vločka
Budeš potřebovat: papírový tácek, jehlu,
barevnou nit/bavlnku, fix, nůžky, připínáček,
pomoc dospělého 





Paní Zima
Budeš potřebovat: tvrdý papír, vodové barvy,
razidlo na vločky a třpytky (nemusí být)

Do středu papíru si namaluj obličej a krk. Dokola
vodovkama maluj odré vlasy. Pokud chceš, můžeš
obrázek dozdopit vločkama (buď pomocí razidla
nebo namalované) a třpytkama, které nasypeš na
lepidlo. 



Na modré papíry si tužkou nakresli siluety stromů.
Stromy kresli různé a na různé odstíny. Ty si vystříhni.
Pak je nalep na světle modrý papír. Nakonec vem
voskovky a na stromy dokresli větvičky -  jako na
předloze. Na pozadí můžeš dokreslit sníh. 

Zasněžená krajina
Budeš potřebovat: tvrdý papír - světle modrý ,
barené papíry (odstíny modré a bílý), nůžky,
tužku, voskovky.



Tácek si rozstříhni na půlky. Jednu půlku si odlož
stranou. Druhou půlku rostříhni zase na půl - vzniknou ti
dva trojúhelníky. 
Na odloženou půlku tácku si přilep trojúhelník jako
hlavu. Ze zbylého trojúhelníku ještě vystříhni ocas lišky.
Ubrousek trhej na kusy a ty lep na tácky - vznikne ti
kožíšek. Na hlavu přilep oči a kolečko jako čumák.
Nakonec si z bílého papíru vystříhni 4 obdélníky jako
nohy lišky. 

Polární liška
Budeš potřebovat: papírový tácek, bílé
ubrousky, bílý papír, pohyblivé oči, kolečko z
černého papíru, nůžky, lepidlo 


