Papirnati zmajček

Zabavni eksperimenti z Ančko Pomarančko in Tončkom Balončkom

Pravite, da je izdelava papirnatega zmaja zahtevna? Tarnate, da ne
veste, kje dobiti sestavne dele in da nimate časa? Če je tako, se zelo
motite. Preprostega papirnatega zmaja, ki tudi odlično leti, lahko
izdelate v nekaj minutah; vse, kar potrebujete zanj, pa zagotovo
imate doma.
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List papirja A4 prepognemo
na pol in z nohtom utrdimo
pregib. Nato potegnemo črto
od zgornjega konca pregiba do
sredine spodnjega roba.
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Zgibanko položimo na mizo
(trikotnik, ki je pri tem nastal,
preprosto zapognemo v stran)
in prepognjena dela zlepimo z
lepilnim trakom.
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2

Čez začrtano črto
prepognemo zgornjo
polovico lista, vse skupaj obrnemo
in enako naredimo še z drugo
polovico.
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Zmajček potrebuje še
prečko, ki preprečuje
upogib kril. Izdelamo jo kar iz
dveh slamic za sok, ki ju sestavimo
skupaj, kot prikazuje zgornja slika.
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Prečko z lepilnim
trakom prilepimo na
vogala. Odvečna konca prečke
odstrižemo.
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Izdelajte
klasičnega
papirnatega
zmaja.
Navodila
in načrt najdete
v knjig

Zabavna
naravoslovna
delavnica
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Vlečno vrvico (močnejši
sukanec) privežemo skozi
luknjico, ki jo z lunjačem ali
debelejšo šivanko naredimo na
prvi tretjini spodnjega roba.

Če začnemo svet okoli nas opazovati z malo
bolj odprtimi očmi, kaj hitro spoznamo, da so
lahko tudi vsakdanji naravni pojavi izredno
zanimivi. Še več, številne naravne pojave si
lahko razložimo s preprostimi »kuhinjskimi«
poskusi. Vendar osnovi namen knjige Zabavna
naravoslovna delavnica ni poučevanje,
temveč želi na zabaven način približati
naravoslovje otrokom, staršem, vzgojiteljem,
učiteljem … Poleg tega predstavlja bogat
vir idej za popestritev ali obogatitev
vzgojnoizobraževalnega procesa v vrtcih in
osnovnih šolah. Vsi poskusi in izdelki v knjigi
so preverjeni in predstavljeni tako, da jih lahko
izvede prav vsak.
Oglejte si predstavitveno stran na:
www.knjigca.si
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Na koncu v razporek na
zadnjem koncu zmajčka
prilepimo še rep – dva okoli 1,5 m
dolga trakova krep papirja.

96 barvnih strani, 21 x 29,7 cm

Redna cena: 18 €

www.pisani-svet.si
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Založba Knjigca priporoča

iZDELKI IZ FILCA

V knjigi je predstavljena pestra zbirka raznovrstnih izdelkov iz filca, ki jih lahko izdela vsakdo z nekaj spretnosti
in ščepcem ustvarjalnosti. Vse izdelke je mogoče zašiti
ročno, večino pa tudi strojno. Vendar šiviljsko znanje ni
potrebno, saj je izdelava vseh izdelkov preprosta in predstavljena korak za korakom z nazornimi fotografijami in
natančnimi opisi. Za lažje delo so na koncu knjige za vse
izdelke še predloge za izdelavo krojev in šablon.

Igre za bistre glave

Ljudje že od nekdaj radi preizkušamo svojo bistroumnost
bodisi s preprostimi besedilnimi in slikovnimi ugankami
bodisi z zahtevnimi miselnimi orehi in strateškimi igrami.
V knjigi Igre za bistre glave so zbrane preproste miselne
igre z različnih področij. Za njihovo reševanje ni potreben
genialni um, temveč le dobra mera potrpljenja in ščepec
zdrave pameti.
176 strani, 21 × 28 cm

128 strani, 21 × 28 cm

Kako je rusica pregnala grdinico

Lisica in polžek

Slovenska ljudska basen iz Rezije
Lisica se je nekega dne se je odpravila v vas v trgovino,
medtem pa se je v njeno hišico naselila pošast – strašna
grdinica. Če bi radi izvedeli, kako se je dogodivščina
razpletla, odprite knjigo in jo preberite. Vendar knjiga ne
vsebuje le zgodbice. V njej boste našli tudi vse za pripravo preproste lutkovne predstave.

Slovenska ljudska basen
Lisica in polžek sta stavila, kdo bo prej prišel do mesta.
Če bi radi izvedeli, kdo je dobil stavo, preberite to prikupno zgodbico. Vendar zgodbica ni vse kar vsebuje ta knjiga.
V drugem delu knjige so podrobna navodila in predloge za izdelavo lutk lisice in polžka ter vseh predmetov,
ki spremljajo njuno dogodivščino.

64 strani, 21 × 29,7 cm

48 strani, 21 × 29,7 cm

68

KNJIGCA, s.p., t.: 041 557 739, www.knjigca.si

Informacije in naročila: www.knjigca.si
narocila@knjigca.si
041 557 739

Igre mojega otroštva

Knjiga prinaša prek petdeset iger za pestro in igrivo preživljanje prostega časa. V knjigi ne boste našli le otroške
igre temveč tudi igre, ki se jih bodo z veseljem igrali tudi
mladostniki in odrasli. Marsikatera izmed njih bo zagotovo priklicala spomine iz vašega otroštva in znova obudila
otroka v vas.
96 strani, 21 × 28 cm

Risanje je igra

Risanje je za otroke le ena od oblik igre. Vendar risanje
ni zgolj igra za zapolnitev prostega časa, temveč gre za
ustvarjalno dejavnost, ob kateri otrok sprošča domišljijo
in razvija sposobnost likovnega izražanja.
Čeprav so vsi risarski predlogi v knjigi predstavljeni korak korakom, osnovni namen knjige ni učenje risanja po
strogo začrtanih pravilih, marveč želi s preprostimi oblikami na igriv način pomagati pri prvih risarskih poskusih
malih umetnikov.
128 strani, 21 × 28 cm

Preproste lutke

Lutke lahko na različnih področjih pomembno vplivajo
na razvoj otrok ter so izreden pripomoček v vzgojno-izobraževalnem procesu. S pomočjo lutk lahko pri otrocih
na prijazen in nevsiljiv način spodbujamo gibalne sposobnosti, govor, komuniciranje z okoljem …, predvsem
pa domišljijo in ustvarjalnost, ki sta izredno pomembni za
njihov nadaljnji razvoj.
48 strani, 21 × 29,7 cm

Zabavna naravoslovna delavnica

Številne naravne pojave si lahko razložimo s preprostimi
»kuhinjskimi« poskusi. Vsi poskusi in izdelki v knjigi so preverjeni in predstavljeni tako, da jih lahko izvede prav vsak.
Osnovi namen knjige ni poučevanje, temveč želi na
zabaven način približati naravoslovje in tehniko otrokom,
staršem, vzgojiteljem, učiteljem, mentorjem … Poleg
tega predstavlja bogat vir idej za popestritev ali obogatitev vzgojno-izobraževalnega procesa v vrtcih in osnovnih
šolah.
96 strani, 21 × 29,7 cm
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