Organizační informace - Zimní tvoření trochu jinak: 10. 11. 2021
Zimní tvoření proběhne prostřednictvím videohovoru v komunikační aplikaci Skype.
Aplikaci lze používat v PC, notebooku nebo mobilním telefonu a lze ji zdarma
stáhnout na: https://skype.com
Skupinový videohovor bude veden lektorkou Bc. Lenkou Machačovou.
Připojení k videohovoru je možné prostřednictvím zahájení skypehovoru s účastníkem
se skypovým jménem:
Radka Chudomská - live:.cid.c2bdaba4dde9e289, u jména je zobrazeno logo Střediska
rané péče v Pardubicích o.p.s.
Ke skupinovému videohovoru se lze připojit ve středu 10. 11. 2021 v čase
od 16:55 do 17:00 hodin, v 17:00 hodin bude zahájeno společné tvoření.
Pro případ technických obtíží bude pořízen záznam videohovoru.
Vyzkoušení funkčnosti aplikace předem zajistí po dohodě Mgr. Martina Petelíková.
Vzhledem k omezené kapacitě pro připojení je potřeba se přihlásit k účasti.
Pro tvoření zimních dekorací, které jsou vyobrazeny níže, bude možné využít běžně
dostupné předměty a materiály.

Co si připravit:
Nůžky; tuhé nebo tekuté lepidlo (nejlépe Herkules), případně tavná lepící pistole a lepící
tyčinky, případně oboustranná lepicí páska nebo izolepa; v případě zájmu špejle
pro tvorbu zápichů; v případě zájmu papír (čtvrtka) pro tvorbu přání; v případě zájmu
stužka nebo provázek pro tvorbu poutek na zavěšení.

Andělíčci:
 jednorázové vatové odličovací tampony nebo bílý papír (bílá čtvrtka, bílá látka) na tělo
a křídla anděla
 větší korálek nebo dekorační (polystyrenová) koule nebo vánoční ozdoba nebo materiál
na hlavičku anděla (alobal, papír, vata a ubrousek nebo látka na tvorbu koule)
 stužka nebo silnější provázek na nožky anděla
 jakýkoli dostupný dekorační materiál pro ozdobení anděla

Skřítek:






pevnější papírový ubrousek nebo textilní ubrousek nebo zbytek látky na tělo a čepici skřítka
jablko na výplň těla skřítka
větší korálek nebo materiál na nos skřítka (alobal, papír, vata a ubrousek nebo látka)
vata nebo vatové odličovací tampony na vousy skřítka
tenký provázek nebo gumičky, případně tenká izolepa, případně šicí potřeby

Sněhuláci:
 jednorázové vatové odličovací tampony nebo bílý papír (bílá čtvrtka, bílá látka) na tělo
sněhuláků
 barevný papír nebo látka na klobouk, oči, knoflíky (případně knoflíky) nebo fix

Domečky:





karton nebo čtvrtka na střechu a podstavec domečků
vlašské ořechy
bílá barva nebo ubrousek na okna a dveře
vata nebo vatové odličovací tampony nebo bílá barva nebo dekorační spray na sníh

Skřítci ze šišek:





šišky
pevnější papírový ubrousek nebo textilní ubrousek nebo zbytek látky na čepici skřítka
větší korálek nebo materiál na nos skřítka (alobal, papír, vata a ubrousek nebo látka)
tenký provázek nebo gumičky, případně tenká izolepa, případně šicí potřeby

Vločky:
 barevný papír nebo barevný karton nebo čtvrtka na základ vločky
 kružítko nebo sklenice a tužka
 jednorázové vatové tyčinky
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