ZUZKA KUCHÁR

Parádny pánko pre
šikovné malé rúčky

Vitaj…
v Klarovii, šikovník. Teším sa, že ti môžem priniesť TÚTO MINI TVORKU -> PARÁDNY
PÁNKO :)
Nájdeš tu šablónu na lepenie a vystrihovanie. Priprav si farbičky, nožnice a lepidlo. :)
Postupuj takto:

-

najprv si tvary na prvom obrázku obkresli a pomenuj
rovnaké tvary zafarbi rovnakou farbou
tvary vystrihni a nalep na ďalšiu stranu podľa šablóny
a máš svojho pánka :)
môžeš si ho dokresliť a dotvoriť ako sa ti páči

… a precvičíš si veľa vecí a verím, že si sa naučil aj niečo nové :)

ešte pár nudtných infošiek na úvod…
Všetky hry z Klarovie v tomto pracovnom e-zošite (ako aj v každom ďalšom z Klarovie)
som nakreslila pre teba výlučne ja sama, vlastnými rukami, perom a nápadmi.
Celý tento pracovný e-zošit som vytvorila len za účelom zábavy, a je len na tebe, ako
ho využiješ.
Ak sa pri tom aj niečo naučíš (čomu verím), bude to pre teba plus a pre mňa radosť.
Tento pracovný e-zošit nie je schválenou učebnou pomôckou.
A keďže je to môj poklad, cítim, že je dôležité zdôrazniť, že ho chránim.
A rovno príslušnými zákonmi.
Preto prosím, mysli na to, že všetko v tomto pracovnom e-zošite podlieha autorskému
zákonu a preto, prosím, ak ho chceš využiť verejne, na komerčné účely, zdieľaním na
internete, či máš v úmysle akékoľvek iné hromadné šírenie, mysli na to, že je to bez
môjho súhlasu zakázané.
Ak ho chceš poslať kamarátom, prosím, pošli im tento link, kde si tieto TVORKY
ZADARMO STIAHNU aj oni: http://zuzkakuchar.sk/tvorkyzadarmo/
V prípade, že máš ďalšie otázky, týkajúce sa TVORIEK jednoducho mi napíš na
zuzka@zuzkakuchar.sk a ja ti rada poviem viac.
Viac si môžeš s rodičmi/učiteľmi prečítať na mojom webe www.zuzkakuchar.sk alebo na
FB stránke: Mami vyčaruj mi hru, kde na teba čaká kopec ďalších nápadov na tvorenie
a hry :).
Ak sa ti tvorenie z Klarovie páči, pozri si aj ďalšie e-zošity na : http://zuzkakuchar.sk/
e-shop/
Prajem hravé tvorenie :)

Zuzka 🌻
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