Наплічники
Horondi

Знайди предмети на малюнку внизу та з'єднай їх із тими, що вгорі.
Зверни увагу на майстерню, де працює Сашко разом із помічницею.
Розкажи, що ти бачиш на фотографії.
‹

Привіт, я Сашко
Горонді. Я вигадую
зручні кольорові
наплічники.

Зі своїми друзями Сашко
шиє наплічники у власній
майстерні і продає їх як в
Україні, так і за кордоном.
О, це мені
подобається

Раніше Сашко брав старі та
вживані речі (куртки, сорочки)
для виготовлення наплічників.

хустка

‹ Замалюй круги кольором тканини
наплічника.
Який тобі найбільше сподобався? Опиши, у що
вдягнений Сашко. А який на тобі сьогодні одяг?

куртка

нитки

сорочка

голка

Назва бренду Horondi походить від
прізвища Сашка.

‹

‹

Познач, із якої старої речі
ти зробив би свій рюкзак.

Намалюй одяг чи аксесуар, який ти
хочеш створити й продавати.

Назви бренд своїм іменем чи
прізвищем.

›

швейний
стіл

швейна
машинка

Виріж речі, якими
користуєшся в школі.

сріблястий

‹

З'єднай лініями колір зліва
з кольорами тканин справа.
‹

Для кишень наплічників Сашко бере тканини різних
кольорів із візерунками.
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наплічник
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светр

олівці
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Дорослому. Зверніть
увагу дитини, що на фото
справа ― клаптики тканин,
із якими працює дизайнер,
коли обирає матеріал для
наплічника. Складіть із дитиною
власну підбірку клаптиків
різних відтінків, запропонуйте
провести рукою по тканині й
відчути її текстуру.

гірчичний

лялька

дерево
‹
Розмалюй кишеню та виріж її.
Вона тобі потрібна для наплічника
на наступній сторінці.
Місяць

корова
ланчбокс

‹
Вибери кишеню серед наліпок
і доповни нею кожен рюкзак.
Підбери наплічникам колір.

місяць

пляшка

годинник

‹
Приклей розмальовану кишеню.
Вклади сюди речі, потрібні тобі в
школі.

Легко чи важко?
Дитина бере свій рюкзак
і зручно сідає (на килимі,
на стільці...).
Робить повільний вдих
і повільний видих.
Дорослий питає: як ти
почуваєшся? Чи важко
сидіти з рюкзаком на
плечах?

Дорослий дістає чи кладе
в рюкзак невеликий
предмет (яблуко, пляшку
води, іграшку...).
Як тепер ти почуваєшся?
Що змінилося? Чи стало
важче, легше?
Яке відчуття тобі
сподобалося більше?

