. PUNTÍKUJEME .

Jako téměř všechny hračky od Trihorse jsou i PUNTÍKovánky otestované těmi
nejpovolanějšími – Jonáškem a Evelínkou :)
Spolu jsme pro Vás, kterým se tyto originální „omalovánky“ líbí a máte je doma, připravili
jednoduchý postup, návod nebo lépe řečeno pár rad, jak při puntíkování postupovat.
Na začátku je dobré děti seznámit s pěnovými válečkami. Válečky jsou barevně odlišené podle
velikosti, a to pěnovkou Moosgummi, která perfektně přenáší barvu. K válečkům nachystáme
barvičky a čistý bílý papír, na kterém si puntíkování děti vyzkouší.
Jakkoliv jsou děti staré, nachystat jim sklenici plnou vody, aby si s ní mohly ředit barvu, je téměř
vždy zárukou toho, že bude co utírat :). Na puntíkování mnoho vody není potřeba. Bude stačit
pár kapek přímo do kazety s barvami (vodu můžete nakapat z obyčejné plastové láhve nebo
použít štětec či kapátko).

Cílem je vytvořit z barvičky „kaši“, aby nebyla zbytečně řídká.
Takže kápneme jednu/dvě kapky do kazety, klidně na několik míst. Děti si vyberou jeden
z válečků a zlehka ho namočí (stranou, na které je barevné pěnové kolečko) do kapky vody.
Když na válečku zůstává viditelná, nevsáknutá kapka, otřou ji o hranu kazety (nechceme barvu
zbytečně moc ředit), a pak položí do vybrané barvičky a několikrát zakrouží po celé ploše:

Tento postup je vhodné několikrát zopakovat, aby si děti dostatečně osvojily princip samotného
puntíkování, kolik vody je na vytvoření „barevné kašičky“ potřeba apod.
A pak můžeme začít :) Například tím, že si děti na jedno namočení vyzkouší „stínování“, tedy
že je první puntík po namočení nejtmavší a každý další je světlejší a světlejší:

Na čistém papíře si mohou vyzkoušet i překrývání jedné barvy druhou, a naučit se tak, že
smícháním dvou barev vznikne jiná barva – když překryjeme modrou barvu červenou, vznikne
fialová, když překryjeme modrou barvu žlutou, vznikne zelená, atd.

Když děti natrénují tyto kroky, dejte jim vybrat obrázek – ptáček, africké zvířátko, jeden ze
základních tvarů nebo rybka a jde se na to!

I když je součástí PUNTÍKovánek plakátek, který slouží jako nápověda, jakou barvu má dané
zvířátko ve skutečnosti, je velmi pravděpodobné, že si je děti vybarví jen a jen podle sebe.
Nenechají se přece omezovat nějakými pravidly přírody :)

Jonášek a Evelínka si také vybrali barvičky, které se jim prostě líbily.
Pro představu, takto puntíkuje 3letá Evelínka:

A takto 5letý Jonášek:

Výhodou PUNTÍKovánek je i to, že po vybarvení všech obrázků válečky dětem zůstanou, takže
můžou tvořit další umělecká díla, a to úplně podle vlastní fantazie :) Můžou také puntíky
dokreslit tužkou nebo pastelkami. Můžou si vytvořit další zvířátko – na papír nalepí hlavu
nějakého zvířátka vystřihnutou z časopisu a tělo vytvoří puntíkováním.
Tak hurá do PUNTÍKOVÁNÍ!

Poznámky:
Doporučujeme list s vybraným motivem vytrhnout ze sešitu (každý list je perforovaný a
připravený k snadnému odtrhnutí). Dětem se bude lépe manipulovat s jedním listem než s celým
sešitem. Navíc, i když jsou motivy tištěné na tvrdém kreslícím kartonu a určitou vrstvu
barvička/voda snesou bez problému, mohlo by se stát, že by barvička prosákla na papír pod tím.
Váleček, s kterým dítě právě puntíkuje, není potřeba před namočením do jiné barvy nějak čistit.
Na jedno namočení můžete vytvořit asi 5 puntíků (první nejtmavší a poslední velmi světlý). Další
puntík už ne, protože se barvička vypotřebuje, takže váleček namočíme opět do kapky vody a do
nové barvičky.

