MANUAL DO KWIATKA – TULIPAN ORIGAMI!
Zamiast przyjąć ciętego kwiatka, wciągnij dzieci / młodzież szkolną w działanie!
Wykorzystaj tradycję obdarowywania kwiatami na zajęcia ZRÓB TO SAM/SAMA
Okaż zaangażowanie i nieś pomoc mieszkańcom i mieszkankom Somalii!
POTRZEBNE MATERIALY:
- kartka papieru A4 – załącznik nr 1 (stwórz wyjątkowy gatunek: PAH Tulipan)
- ewentualnie nożyczki
PRZEWIDYWANY CZAS: 20 - 25 min
JAK ZROBIĆ KWIATKA KROK PO KROKU:

1. Weź kartkę A4 i połóż ją poziomo przed sobą (czyli tak by leżała na swoim dłuższym boku).
2. Złap za prawy dolny róg, podnieś go do góry i kieruj nim w stronę drugiego długiego boku tak długo,
aż go dotknie, a Ty od góry będziesz widzieć trójkąt.
3. Odetnij lub oderwij wystający prostokąt (i zostaw go na później – z niego zrobisz łodygę)
4. Powstały trójkąt zegnij na pół tak, by powstał mniejszy trójkąt.
5. Rozłóż. Teraz widzisz kwadrat, prawda?
6. Zegnij go na pół (teraz masz prostokąt).
7. Połóż prostokąt przed sobą tak, by na dole było „otwarcie”
8. Włóż do środka obydwa górne rogi, wzdłuż zagięć, tak by znowu mieć trójkąt.
9. Przednie dolne rogi trójkąta zegnij do góry do wierzchołka.
10. Odwróć figurę i powtórz czynność, którą zrobiłeś/łaś przed chwilą. (Patrz punkt 9.)
11. Powstałe skrzydełka złóż ze sobą (te które są z przodu jak i te z tyłu). Widzisz kopnięty kwadrat?
12. Kopnięty kwadrat połóż tak by brzegi z dziurką były na dole.
13. Prawy brzeg z dziurką zegnij do środka, a lewy tak by przykrywał trochę to, co złożyłeś/łaś.
14. Włóż prawy róg do lewego rogu.
15. Odwróć figurę i powtórz czynność z punktu 13.
16. Silnie dmuchnij w górny róg (ten, który ma dziurkę).
17. Rozłóż płatki tulipana: odegnij rogi ciągnąc je ostrożnie w dół.
18. Czas na łodygę: weź kawałek kartki, który został Ci z punktu 3 i połóż go przed sobą na dłuższym boku.
19. Kartkę zegnij co najmniej 3 razy.
20. Jeden koniec łodygi zaostrz i wsuń w dziurkę, która jest w dole Twojego tulipana.

ZAŁĄCZNIK NR 1

