LEGRAČNÍ
ZVÍŘÁTKA
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Vesmírný pejsek

Obtížnost

10 minut
MATERIÁL
1 oranžový balonek
1 pumpička

1

Nafoukni balonek, 12 cm nechej
nenafouknutých. Začni 5centimetrovou
bublinou na čumáček, pokračuj dvěma
7centimetrovými bublinami na ouška.
Spoj je u krku. Postup všech kroků najdeš
v Základu 1 (viz stranu 12).

5

Pokračuj
5centimetrovou
bublinou na tělo.

2

Udělej čtvrtou,
5centimetrovou
bublinu jako krk.

6

Dále vytvoř dvě
9centimetrové
bubliny na zadní
nohy.

3

Vytvoř dvě
9centimetrové
bubliny jako přední
nohy.

7

Spoj obě zadní
nohy k sobě, zbytek
balonku bude ocásek.

4

Spoj nohy u krku.

Pomaluj pejska černými
skvrnami a máš
vesmírného dalmatina!
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Sněhobílý
pudlík

Obtížnost

20 minut

MATERIÁL
MATERIÁL
1 bílý balonek
1 pumpička
2 pohyblivé oči

1

2

Nafoukni balonek
a nechej 16 cm
nenafouknutých.
Začni
8centimetrovou
bublinou jako čumák,
potom udělej 3centimetrovou bublinu, která
se při spojování umístí za krk, pokračuj
třemi stejnými 4centimetrovými bublinami
a spoj je k sobě, vytvoříš tak obvod hlavy.

5

6

Protáhni čumák mezi
třemi předchozími
bublinami.

7
3

4

Udělej
6centimetrovou
bublinu na jednu
nohu a dvě malé
3centimetrové
bubliny a nakonec
6centimetrovou
bublinu na druhou
nohu.

Potom pokračuj
5centimetrovou
bublinou jako tělo.

Dál udělej
6centimetrovou
bublinu na zadní
nohu, potom dvě
3centimetrové
bubliny a nakonec
druhou zadní nohu
velkou 6 cm.
Spoj je dohromady,
zbytek balonku bude
tvořit ocásek.

Pro ještě
srandovnější ocásek
stiskni bublinu
a vytlač vzduch
až ke konci!

Spoj nohy u krku.
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Žirafa Soso

Obtížnost

10 minut
MATERIÁL
MATERIÁL
1 žlutý balonek
1 pumpička
1 černý ﬁ x

1

2

3

4

Nafoukni balonek a nechej 9 cm
nenafouknutých. Začni 5centimetrovou
bublinou na čumák, potom dvěma
7centimetrovými bublinami na uši. Spoj
je u krku. Postup všech kroků najdeš
v Základu 1 (viz stranu 12).

5

Udělej velkou, 25 cm
dlouhou bublinu jako
krk.

Pokračuj
dvěma stejnými
10centimetrovými
bublinami na přední
nohy.

6

7

Pokračuj
10centimetrovou
bublinou na tělo.

Nakonec udělej dvě
10centimetrové
bubliny jako zadní
nohy.

Spoj zadní nohy
k sobě. Zbytek
balonku bude malý
ocásek.

Spoj přední nohy
k sobě.

Nezapomeň žirafu
pokreslit pořádně
velkými skvrnami!
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Vznešená labuť

Obtížnost

10 minut
MATERIÁL
MATERIÁL
1 bílý balonek
1 pumpička
1 černý ﬁ x

1

Nafoukni balonek
a nechej 4 cm
nenafouknuté. Udělej
velkou smyčku
a nechej volných asi
30 cm.

Dolní smyčku
protáhni vnitřkem
horní smyčky.

5

2

Velkou smyčku
v polovině přehni
a přitáhni ke středu
balonku.

6

Zdvihni labutí krk,
zatlač na něj a upevni
ho uprostřed těla.

3

Přehnutou smyčku
zakruť.

7

Vezmi zobák
labutě mezi palec
a ukazováček, ohni
hlavu a druhou rukou
stiskni krk – zobák
stále drž.

4

Získáš dvě smyčky,
které položíš na sebe.

8

Vzduch stoupne
nahoru a vytvoří
oblouk labutího krku.

Hej, nakresli
labuti oko,
líp uvidí!
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Koník Šemík

Obtížnost

30 minut
MATERIÁL
MATERIÁL
1 modrý balonek
1 pumpička
2 pohyblivé oči

1

2

3

4

Nafoukni balonek a nechej 12 cm
nenafouknutých. Vytvoř 4centimetrovou
bublinu na hlavu, potom dvě stejné
6centimetrové bubliny na uši. Postupuj
podle kroků ze Základu 1 (viz stranu 12 ).

6

Udělej
6centimetrovou
bublinu jako krk.

Pokračuj
šesti malými
2centimetrovými
bublinami a první
bublinu svaž
s poslední.

7

8

Pokračuj dvěma
7centimetrovými
bublinami na přední
nohy.

Spoj je dohromady
a udělej
6centimetrovou
bublinu jako tělo.

Dokonči dvěma
7centimetrovými
bublinami na zadní
nohy a spoj je
dohromady. Zbytek
balonku bude ohon.

Potom protáhni
uši šesti malými
bublinami.

Vyrob koníka z bílého
balonku a máš jednorožce!

5

Upevni uši
mezi 3 ze
6 bublin
tak, že je
vytáhneš
nahoru.
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