ЗИМА Е
Студените зимни дни приковават малчуганите в стаите, но в къта за работа се появяват нови идеи.
В ОЧАКВАНЕ НА ДЯДО КОЛЕДА

ДА СИ НАПРАВИМ КАЛЕНДАР

В последните дни на Ноември децата започват тайничко да си мечтаят за най-чудесния зимен
празник. В много домове още на 1.12 се появяват календари с малки шоколадчета, ботуш над
вратите с изненади за всеки ден.
Децата от големите групи могат да направят такъв календар за своята група или , ако не вярват в
чудеса, да направят подарък на малчуганите от 1 или 2 гр.
За целта ни е нужен едноцветен плат 100 / 60 см., червен плат за чувалчетата, дебел конец и
губерки. Разбира се ще ни трябва и играчка джудже или Дядо Коледа или дори ефектна кукла за
театър, която ще прави изненади на децата.
Най - напред определяме колко работни дни има до коледното тържество и от червения плат
изрязваме толкова кръга с диаметър 12 см.

На децата даваме губерки с вдянат дебел конец и показваме как да
тропосат на 1 см навътре. Когато двата конеца се срещнат , чувалчето е
готово. Издърпваме двата конеца и аранжираме чувалчетата върху
основата. Върху всяко чувалче поставяме номер, показващ дата на
работните дни от м.12 до деня на коледното тържество. Тези дати могат
да са обикновени картончета закачени с кламерче на чувалчето(
следващата година датите ще са други ) Ако остане място на плата,
подредете снежинки или нещо друго по предложение на децата. Не
забравяйте и куклата.
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Така готовият календар поставете на стената или подарете на
малчуганите. Какво ще се случи с него зависи от учителката. Всеки ден
децата могат да откриват в съответното чувалче нова песен, стихотворение,
някоя задача , поръчка, та дори и мотивировка за ситуация. В деня на
тържеството от там може да се появи писмо, в което дядо Коледа
поздравява децата за справянето им със задачите и съобщава ,че остават
броени часове до идването му. Мотивировки има всякакви в зависимост от
децата, тяхната възраст и интереси. Това всеки учител ще прецени, а аз
мога да Ви убедя, че има смисъл в изработването на такъв календар.
Започва трескава подготовка за Коледа и след като календарът ни е
готов, малчуганите могат да помогнат за украсата у дома.
Ако имате едноцвeтни платове, канава или зебло може да изработите ето
такива покривчици за масичката в хола.
Не умеете да шиете? Не се притеснявайте. Просто изгладете платовете и изрежете със зъбеста
ножица различни по форма парчета плат (те ще служат за основи на покривките ). За децата от
малките групи направете шаблони на борчета, камбанки, панделки, снежинки ( виж прил.10) , а поголемите въоръжете с познатите подлепени върху хартия платове. Те сами ще си изберат шаблони
и ще проектират работите си. След като децата изрежат фигурките си, много важно е те да се
подредят върху основата така, че покривките да бъдат интересни и красиви ( не се изисква
симетрично разположение на фигурите, всяко дете само ще прецени) пристъпваме в малка група към
лепене, а на по-големите се предлага или да залепят формите, или да ги пришият с бод тропоска.
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БОТУШЧЕТО НА ДЯДО КОЛЕДА

Още едно предизвикателство към децата. Ако откриете пластмасово ботушче (такива преди
празниците могат да се открият) срежете го на две и горната част залепете с тиксо ВИЖ ПРИЛ 11
така ще можете да излеете гипсовата смес и да направите отливка на ботуш ВИЖ ПРИЛ…
След като отливката е готова , ще са нужни дребни мъниста, стара грамофонна плоча или
интересна форма от велпапе. Тук мога да препоръчам и да си отлеете основа с интересна форма(
малка тавичка, кутия от бонбони, фруктиера с формата на борче, или кръгла, или елипсовидна форма
)
Най-напред оцветете основата с бронз за печки. В подготовката на празника, той ще е доста
необходим. Оцветете ботушчето с червена боя и го залепете с топъл силикон върху основата.
Отстрани на ботушчето предложете на по-големите деца шаблони на различни видове борчета (
още веднъж искам да подчертая, че при тези занимания децата може да се улеснят с различни
шаблони, тъй като другата част от дейността им е доста трудоемка и може бързо да загубят
търпение). Очертали 1,2,3 борчета, децата ше трябва всяко от тях да намажат с лепило и отгоре
просто да насипят дребните мъниста и да оформят борчетата. Сега вече картината може да се
лакира с лак на водна основа.

СЛЕД БОТУШИТЕ ДА СИ НАПРАВИМ И

ЧУВАЛЧЕТО НА ДЯДО КОЛЕДА

За изработката са ни нужни: квадратно парче зебло( от стар чувал), червена панделка, едри
костилки, дребни шишарки, губерка и дебел , здрав конец.
Отрежете квадратно парче зебло с размери : 30/30 см.( размерите са приблизителни. Ако желаете,
може да направите по- голямо чувалче). На всеки квадрат за улеснение на децата очертайте
вътрешен квадрат с размер 25 /25 см Вденете в губерките дебел конец и тропосайте по страната
на вътрешния квадрат

3

Хванете двата конеца и силно ги стегнете. Завържете ги на възел. Отгоре се връзва червената
панделка и се оформя чувалчето, така че да застане право на масата.
Изберете шишарки, едри костилки, миди и ги оцветете с бронз за печки. Децата непременно
трябва да имат престилки и ръкавици, за да не се цапат.
Идва ред на украсата. В средата на чувалчето може да подредите шишарка, а по всички гънки на
плата да залепите с топъл силикон миди, костилки, та дори и изсушени ябълкови резенчета.

КУКЕРСКИ МАСКИ
Изработването на кукерски маски е едно предизвикателство за малки и големи.
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Този кукер е изработен от слама. Използвани са още капачки от еднакви кутийки за чанове, тел
с навит кафяв конец за рога, червен конец против уроки и празно шише . Ако нямате еднакви
кутийки за чанове може да използвате топчета или капачки от шишета, шикалки, шишарки.
Увиваме шишето със слама и с червен конец привързваме здраво главата и малко над
капачката. Отделно взимаме малка стиска слама и правим ръчичките – връзваме в двата края по
едно конче. Повдигаме част от сламата, без да стигаме до шишето и подпъхваме ръчичките. С
предварително завързаните на връвчица кутийки привързваме кръстчето. Там където сме
привързали над капачката подпъхваме увитата с кафяв конец тел и оформяме рогата. Остава да
залепим мърдащи очи или подходящи костилки и кукерчето е готово.
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Тези кукери са изработени от борови кори. Единият 2 е поставен върху основа от велпапе и е
оформен като пано, а при 3 боровата кора е изправена на стойка от руга кора. Украсата е с пера,
оцветени парчета вълна, а за очи са използвани миди и костилки. Носът при 2 е от изсъхнала
тиквена дръжка, а 3 парченце дърво.
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Две интересни пана 4, 5 с кукери. Главата при 4 е от малка декоративна кратунка, а при 5 от 4
дървени халки. При телата и на двата кукера са използвани пера, шикалки, а при 5 и царевична
коса. В украсата на маската на 4 са използвани сухи цветчета.
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Тази кукерска маска е изработена изцяло от оцветени пера, върху
основа от велпапе. За очи са използвани пластмасови кръгове, а устата е от изплетен синджир от
канап.
При направата на кукерски маски могат да се използват най-различни материали: кожа, вълна,
пера, кратуни , истински малки медни чанчета, кози рога и какво ли още не. Важното е децата да
имат предварително добра информация за кукерите, да са разглеждали достатъчно много картини и
снимки с техни изображения, а там където е възможно да са видели на живо кукери .
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РАБОТА С ВЪЛНА
Работата с вълна донася на децата голямо удоволствие и най- важното: децата усещат топлината
на живата, истинската вълна. Допирът с нея е едно невероятно изживяване за малчуганите.
И при този вид работа много важно е децата ПЪРВО ДА ПОДРЕДЯТ , А ПОСЛЕ ДА ЛЕПЯТ.
За най- малките изработването на тази овца е лесно. Трябва за предложите прана вълна.
Предложете на децата различни основи и им покажете как да натрупат вълната върху нея.
Предложете различни муцунки от черупки от яйца, ..........................

Големите деца натрупали опит и умения с интерес работят по темата Портрет . И тук
предварителното подреждане на картината е важно, защото вълната може да се комбинира с
прежди, корени, костилки или борови кори.
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КУКЛИ ОТ … ОТПАДЪЦИ И НЕНУЖНИ НЕЩА
В ежедневието си изхвърляме толкова много предмети. Загледаме ли се, в тях непременно ще
открием нещо интересно, което ще ни накара да се усмихнем и да си представим я забавна кукла от
парцали 1, я смешен дебеланко облечен с изкуствени листа от ненужната ни вече украса 2, защо да
не запазим тези парчета от фибран 3 или пък рулото от тоалетната хартия 4 ?
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От кутийките на шоколадовите яйца бихте могли да направите чудеса. Аз ви предлагам тази кукла
5, за която може да използвате пластмасово шише и каквато си изберете подходяща капачка. Стига
да е подходяща по размер. Косата е от сламки за сок. От такива сламки нарязани от самите деца
може да направите дрехата на цялата кукла 6, а от пликчетата, в които поставяме флумастрите , като
ги украсим с копчета ще се получи тази прекрасна рокля 7. Познахте ли Пепеляшка на бала ? До нея
пък се усмихва малкото морско човече направено от две капачки, морски охлювчета и пясък 8, а
веселякът до него е облечен с острилките, които вече не ни вършат работа 9. И накрая кутията от
бонбони с форма на сърце се превръща в човече с обувки от стара сапунерка, дрешка от скъсан
гердан , огромни очи от капачки на шишета и коса от сламки за сок 10.
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За изработката на тези кукли е нужна фантазия. Материалите не са проблем. Те са около нас, а как
да ги скрепим? Отново топъл силикон. Пистолетът в ръцете на децата от предучилищната група
(клас ) не е опасен. Имайте доверие на децата, покажете им, че им вярвате. В началото ще им бъде
трудно , но тази тъй интересна занимавка ще кали волята им , а мисълта им ще стане още потворческа и комбинативна.
Повярвайте на децата и ги насочете и към СТАРИТЕ ИГРАЧКИ

Опитът им от работата с ненужните неща ще им помогне да се справят с тази задача: Да
направят нещо интересно от старите играчки.
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ХВЪРЧИЛО

Разполагате със стари сенници за кола. Трябват още копчета, ленти от ефектен плат или
от старо перде, разноцветни конци, пластмасови части от строители.
Върху сенника подредете очите, носът, веждите и устата, като използвате най- различни
части от играчки или строители. В три от краищата завържете лентите от платовете, а може
да използвате и панделки и на тях завържете разноцветни прежди. Залепването става с
хелметексово лепило. С това хвърчило може да украсите стената на детската стая или стена
в занималнята в детската градина. Подходящо е за деца от 3 и 4 гр.

ДА СИ НАПРАВИМ ПАЛЯЧО

Този палячо е много подходящ за колективна работа. За изработването му са нужни : прежди,
парче плат, части от стари играчки или строители, старо ветрило или хартия подходяща за
изработването му.
Върху дебел картон или велпапе очертайте един кръг с радиус 20 - 50 см.( дължината на радиуса
зависи от това колко голям искате да бъде палячото. Децата с удоволствие ще усучат конците, с
които е направено лицето. Тъй като са ни необходими много шнурове, те могат да се изработят от 34 двойки деца. Усукването на шнуровете е лесно. Отрязвате по 2 конеца (прежда) по 1,5 -2 м. и ги
завързвате на възел в единия край. Свободните крайчета давате на две деца, които ги въртят едното
надясно, а другото наляво. Когато преждата достатъчно се пресуче, събирате двата конеца и хващате
възела. Отпуснете усукания конец и прекарайте леко ръка от възела до края. С така усукания конец
започнете да навивате от средата , към края на лицето. Така добавяте втори, трети конец, колкото са
нужни за запълване на лицето. Върху картон намотавате жълта, оранжева или друг цвят подходяща
за коса прежда. Срежете намотаните конци в двата края на картона и ги вържете в средата.
Намажете с лепило горната част на кръга и залепете косата.
Изрежете от плътен плат кръг с размера на главата. Дайте на едно дете губерка с дебел конец и
му покажете как да тропоса на около 2 см. от края на плата. След като плата е тропосан, лекичко
пристегнете конеца и поставете шапката върху косата. Прикрепете я към косата с лепило. След
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като направите това, дайте на децата възможност да подредят очите, устата, носът, като изберат
подходящи материали. Панделката направете от старо ветрило, като отгоре залепите помпон от
прежда. Най- лесно може да го направите като намотаете доста прежда върху картонче с дължина
10 см. Срежете конците от двете страни и вържете в средата. Подредете помпона и го залепете върху
хвърчилото.
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