
1) Scéna 

Scénu tvoří dva indiánské stany týpí a dvě ohniště, které dohromady představují dvě 
indiánské vesnice. Uprostřed scény stojí totem, na jehož vrchol je umístěn ústřední 
motiv pohádky – slunce. Stany jsou spojeny šňůrami, na které se budou v průběhu 
pohádky věšet obrázky zvířat.

Totem (obsahující motivy jako jsou indiáni, zvířata, bohové)

Co budete potřebovat: 
5–8 papírových krabic od bot nebo od různých spotřebičů, temperové barvy, lepidlo 
Herkules, barevné papíry, nůžky, lepicí pásku (izolepu), násadu od koštěte.
Jak na to:
1. Nejprve si nachystáme papírové krabice a pomocí lepidla (Herkules) k nim přilepí-

me víka. Doprostřed víka i dna krabice potom pomocí nůžek uděláme díru.
2. Děti se rozdělí do  několika skupin, každá skupina pomaluje jednu část totemu 

(jednu krabici) obrázky zvířat, rostlin nebo bohů. Buď dle vlastní fantazie, nebo 
podle předlohy, viz CD. Malujeme temperovými barvami, obrázky potom můžeme 
dozdobit například barevnými papírky, které mohou představovat uši, vlasy, křídla 
atd.

3. Po uschnutí začneme stavět totem. Spodek totemu vytvoříme z největší krabice, 
do které zapíchneme tyčku (například násadu od koštěte nebo dřevěnou laťku), 
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spodní krabici je kvůli stabilitě nutné vyplnit něčím těžkým, například 
knížkami.

4. Další krabice již potom nasazujeme na tyčku, jako bychom navlékali 
korálky.

5. Posledním dílem totemu je symbol indiánského slunce – Zlatušky.

Slunce – symbol Zlatušky (nasaďte na vrchol totemu):

Co budete potřebovat: 
zlatou barvu, karton.
Jak na to:
1. Nejprve vyřízneme z kartonu tvar indiánského slunce (viz pří-

loha), potom slunce vymalujeme barvami.
2. Po zaschnutí přilepíme slunce na poslední krabici totemu.
TIP: Pro lepší manipulaci doporučujeme vyříznout do krabice se 
Sluncem ze stran malé otvory, jakési úchyty.

Ohniště:

Co budete potřebovat: karton nebo tvrdé barevné papíry, lepidlo, větší květináč, 
košík nebo mísu, papír, špejle.
Jak na to:
• Plameny vystříháme z  kartonu nebo 

tvrdých barevných papírů (žluté, čer-
vené, oranžové), potom je podlepíme 
špejlí.

• Jednotlivé plameny nalepíme kolem 
dokola na připravený košík nebo mísu.

Kameny:

1. Můžeme použít skutečné kameny ze zahrady.
2. Pokud tuto možnost nemáme, vyrobíme si kameny vlastní, například tak, že napl-

níme papírové sáčky šedé nebo béžové barvy zmačkaným papírem (třeba střiho-
vým, krepovým atd.) a pomocí lepidla uzavřeme.

Kamenů potřebujeme tolik, aby vytvořily kruhy kolem obou ohnišť.
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