Przeplatana rybka z papieru

Wakacje dają nam okazję do organizowania dzieciom wielu ciekawych zabaw. I choć część
materiałów pomocniczych, niezbędnych podczas tego rodzaju aktywności, będziemy musieli
stworzyć sami (choćby z racji wysokiego stopnia trudności), to jednak zawsze znajdzie się
zajęcie, które może stać się udziałem dzieci. A dzisiejszy projekt jest tego idealnym
przykładem. Możecie zapytać: "po co komu takie rybki?". Odpowiedź jest banalnie prosta do nauki i zabawy. A jeszcze lepiej - do nauki poprzez zabawę! Co więcej samo wykonanie
takich barwnych ryb jest formą ćwiczenia doskonalącego sprawność manualną i umiejętności
plastyczne. A że maluchy wprost kochają tworzyć, to koniecznie trzeba im to umożliwić.
Zatem, w jaki sposób wykorzystać takie papierowe zwierzątka? Chociażby do nauki kolorów
czy rozwijania umiejętności matematycznych. Możliwości jest naprawdę wiele. Same rybki

mogą także stać się częścią większej dekoracji czy choćby jednym z elementów pracy
zbiorowej. Zresztą, jeśli mi się uda, poświęcę temu oddzielny wpis. Tymczasem zobaczcie,
jak łatwo produkuje się omawiane tu ozdóbki:
Potrzebne materiały:








prostokątna, kolorowa kartka rysunkowa;
nożyczki;
klej w sztyfcie (np. taki do klejenia drobnych elementów);
ołówek
czarny cienkopis;
nożyczki.

Sposób wykonania:

Prostokątną kartkę układamy poziomo...

... i składamy ją na pół (w poziomie) - tak, by część "zamknięta" znalazła się w części górnej.

Teraz (za pomocą ołówka) tworzymy zarys rybki (tak, jak zaprezentowano to na zdjęciu
powyżej).

Zaznaczone fragmenty odcinamy...

... a następnie tworzymy 2 podłużne nacięcia (dokładnie tak, jak na fot. nr 5).

Kartkę rozkładamy...

... a następnie nanosimy klej na jeden z wewnętrznych pasków (miejsce zostało wskazane na
zdjęciu 7).

Na pasek ten nakładamy drugi (scalamy je ze sobą). Zauważcie, że w przedniej części papieru
powstało uwypuklenie.

Analogicznie działamy z pozostałymi paseczkami, tj. na jeden nanosimy klej i nakładamy na
niego drugi...

... aż naszym oczom ukaże się taki oto widok (patrz: fotografia powyżej).

Pozostaje jeszcze narysowanie oczka i ewentualne ozdobienie ryby ;)
Proste, prawda? ;) A gdybyście nie wiedzieli, jak takie rybki wykorzystać, wówczas
pozostawcie to w rękach dzieci. One będą doskonale wiedziały, co z nimi zrobić ;)

Nieco wyższy poziom trudności charakteryzuje z kolei TAKĄ rybkę. Ale jest ona na tyle
fajna, że przynajmniej musicie spróbować ją samodzielnie wykonać ;)
Źródło http://lubietworzyc.blogspot.com/2018/07/przeplatana-rybka-z-papieru.html

