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NEPIECIEŠMIE MATERIĀLI

 Striķis un šķēres, lai nogrieztu striķi 
 Plastmasa korķi
 Koka bumbiņas ar caurumiem

Urbis 

īlens 

svece, sērkociņi, adata un standziņas

Čūskas izgatavošanai nepieciešams:

Plastmasas korķu caurumu izveidošanai:

vai 

vai 

 striķa garuma nomērīšana un striķa galu “apdedzināšana”,
 plastmasas korķu izvēle un caurumu izgatavošana korķos,
 koka bumbiņu vai citu starpposmu materiālu (piemēram, sagrieztu kokteiļsalmiņu)

izvēlēšanās;

1.Materiālu sagatavošana darbam:

2.Čūskas vēršana;
3.Čūskas “astes” nostiprināšana.

MĒRĶIS
Izveidot rotaļlietu/čūsku ikdienas rotaļām

UZDEVUMI

MĒRĶAUDITORIJA
Vecāki, skolotāji, bērni. 
Jebkurš, kas vēlās izveidot čūsku rotaļām



1.Izvēlamies darbam nepieciešamos materiālus.

Striķis, kas būs kā pamats topošajai čūskai
Iesaku izvēlēties sintētisko auklu, jo tā, 
piededzinot, neirst un ir izturīgāka pret intensīvām, 
mehāniskām darbībām.

Koka bumbiņas. 
Varat izvēlēties dažāda lieluma, krāsas un veida
bumbiņas. Ja nav koka bumbiņu, varat izvēlēties kā
starpposmu materiālu arī dažādu krāsu, sagrieztus
kokteiļsalmiņus vai ko citu.

2. Sagatavojam izvēlētos materiālus darbam.
Nogriežam striķi sev vēlamā garumā. Atceries, vienai čūskai būs
nepieciešami divi čūskas iedomātie garumi, papildus rēķinot striķi arī
mezglu mešanai.
Ja izvēlējies sintētisko auklu, tad, ar sērkociņu un sveces palīdzību,
uzmanīgi “jāapdedzina” striķa gali, lai neirst.

Plastmasa pudeļu korķi. 
Varat izvēlēties dažāda lieluma vai krāsu korķīšus pēc patikas.



Lai izveidotu plastmasas pudeļu korķos caurumus, var izvēlēties vienu no četriem, sev
pieejamākajiem veidiem.
1.Izveidot caurumu ar lielāku vai mazāku skrūvgriezi.
2.Izveidot caurumu ar īlēnu. 
3.Izdedzināt caurumu ar uzkarsētu adatu, turot adatu standziņās virs sveces liesmas.
4.Izurbt ar vajadzīgā lieluma urbi.

 Plastmasas korķu caurumu izveidošana.

 Saliekam nepieciešamos materiālus un esam gatavi darbam!

3.Čūskas vēršana.
Izvēlamies koka bumbiņu čūskas galvai un iesienam tajā striķi.1.

Lai nostiprinātu drošu striķa sējumu,
sienam striķi pavadoņmezgla

tehnikā.



2. Veram uz striķa korķīšus un bumbiņas, sev izvēlētā lielumā un skaitā,
vienu aiz otra.



Turpinam vērt, līdz iedomātās čūskas galam, atstājot striķa daudzumu
astei.

4.Čūskas “astes” nostiprināšana
Čūskas vēršanu noslēdz, uzmetot mezglus. Atceries, vienkārši sasiets
striķis, agrāk vai vēlāk atsiesies, tāpēc noteikti met mezglu.



Čūska gatava!

Lai jautra darbošanās! 


