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Motýlek

Kolí k rá¾ í  notýl _ J. Balí k

Y¹ ech se rás te¹  Ťá¾ í :
rKolí k motýl Tááí ?
KolÍ k váěát g*l¾ e?
Tg, co v3ně g ttlřen.

!í otý1

přeioří t _ řotsio¾ í t
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t{otý1ek

-

slo¾ 1t 2 ětveree = kŤtdálkai pří pev-
n1t k tělu se¹ í v&ěkelj.

t

i'Iotýlek

varlanta rrAfr

variantta ffBrr
kř1d'á1ka přelo¾ 1t
Eřid'é lka pře1o¾ í t

1x
2x

}dctý3.ek
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Orchestn

Drtc naplní  sedm stejných skÍ enic
vodou, ka¾ dou do jí né  vý¹ ky' Při ť uká-
ní  l¾ ič kou nebo vařeč kor.r na okraj
sklenic si urč itě Vzpomene na ří kádla
ze ¹ kolky nebo si vynrryslí  nějakou
vlastní  pí snič ku.

Dal¹ í  dí tě si mů ¾ e udělat harfu tak, ¾ e na nějakou
krabič ku rrapne rů zně dlouhé  a ¹ iroké  gumič ky.
Bude z toho pé kný koncert.

E N 
** První  kroky do kouzelné ha světa hudební ch nástrojů .

lTt E-V
Lq-u Lí 1a]
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Nestvů *y

Lir,y papí ru přestřihneme po dé lce
na polovinu aka®dý hráč  zač ne
kreslit na prulh postavený na vý¹ kil
hlavu (mu¾ e, ¾ eny, zvffete apod.).
Potom přelcr¾ í  l'lorní  č ást papí ru
a předá ho sousedovi, a ten, ani®

by viděl knes[ru hlavy, nakreslí trup (lidský, zví řecí
apod.)' Pokrač ujeme, a¾  je nakreslená celá ''nestvů ra".
V¹ echny papí ry rozbalí rne a budeme se bavit snrrě¹ ný-
rni nestvů rarrri, které  děti společ ně vytvořily'
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Malé  listy papí ru, tempery nebo piakátové
barvy, tlttsté  ¹ tětce.

Á t e-í  
"'-9.-]vIINIIVIALNI VEl\

1l rnkrr

HE =TňR !F a' ú  =+_ r-.'_-. =. -_'lYlE l vutv^E ř\,rř\ l ll l

Ka¾ dá dí tě nntřaht Iia trí no lietť r nrní rr t Rtrrrrr
rJ!_4řll t-''

rozrní eháme V rnalých miskách a dáme na
c-?ť il i.le=.řa# l=*r!A .jí +ě =-:, ,:i-',+ |*': :--'+:,,oLul. ltqPlEw l\q4uE \JltÉ  PL,,uÁlv(1 JEll JULlllu
barvu, kterou si vybere. Později i ví ce. Je
lep¹ í , aby děti měiy zástěry' Mlad¹ í m elětem
rllrá¹ amn iol' o^ = ^-si.', '{Áil' !''-it-^

-'J-_"---r*ř'.

llěti mnií  nřar{ e olrnt t ''nlarrřannt r lrnihr r'|l\rU ,\; lt! !J; --' '_-_r' ř'
Rekneme: Doprostřed své  knihy udělejte vel-
kcu Sk."'rnul Kdy¾  to v¹ iehn! udě|ají , papí r se
je¹ tě s mokreu barvou zavr> a barya Se

prstenl roztlač irie ocJ oki.aie do sti-an. Potomt ) .-j- 
-_-papí r rozevřeme' Ze skvrny se Vytvořil zr-

eadiový obrázek. Ptáme se ejětí : Co r;znik|a
z\ta¹ í  skrrrn]r? Děti napřed nezvcu svŮjobrá-
Zek a pak i obráZky ostatní ch. Pro ňo1axa
nainlnI l nÁzttt't nňl'alil, Ď^,.l^*í x^*^ l;^í iaiuUi.] í ialvu í 1€Korrn' l iJUt;iJlĎcl;rre r,stý a
ciáme je uschnout. V¹ e Se opakuje, dí tě si
_...:^ -.. -:^--^^ t: -mů ®e VyDrat jiÍ lou barvu' Pozoěji mohou děti
udělat ví ce barevných skrrrn Barrrv 5e pak
při roztlač ování  smÍ chaji' Dětj rna]í  veikou
-^ Á^ 

-!í auusi ze Vliiiriiýuii Uáí tVÍ ýÚ-i iVai'u, aiU Ur-
č ení  názvu u¾  býv áslo®itěj©  i

rrrrýntÁ ňeě=rri!Ť iÉ _-=i=E i-L=1i=i

Viz obrázky dole.

-:..:-
Prohlí dka skvrn. ulo®ení do desek dětí  nebo
ma!á výsiava p'řo osta,i] i Sir..lpl l- y,

VARIANTY
l i -+-"xí ^h -lxf ; '--'.:;,.*.^ *^',:í + x^-_^'. l..;L' iJtť trI!-|L! !Uť /Ll lIluí =i',ť  iJUuá{|' i,e''lUU LuD.
Vzniknau tak Stí ni:'ir. cn117k.y
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