ZWIERZAKI Z POMPONÓW
6 kwietnia 2020

Wielkanoc już w najbliższą niedzielę. Dlatego w tym tygodniu pokażę Wam
kilka sposobów na efektowne dekoracje, które każde z Was może
samodzielnie wykonać domu. Dziś proponuję Wam zajęcia z włóczką i
zrobienie zwierzaków, które kojarzą się ze świętami wielkanocnymi:
kurczaczka, baranka i zajączka.

POTRZEBNE RZECZY
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2.
3.
4.
5.
6.

Włóczka, najlepiej gruba, w trzech kolorach: żółtym, białym, szarym.
Kawałek sztywnej tekturki o wymiarach ok. 10 cm x 5 cm
Nożyczki
Taśma dwustronna
Drucik
kolorowy filc lub papier
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WYKONANIE KURCZAKA
Na kawałek tektury nawijamy żółtą włóczkę ok. 50 razy. Im więcej jej
będzie, tym ładniejszy pompon nam powstanie. Po nawinięciu włóczki
zdejmujemy ją i na środku mocno ściskamy drucikiem, a jeśli go nie
mamy, związujemy sznurkiem. Rozcinamy końce po obu stronach.
Wyrównujemy i strzyżemy dookoła nadając kształt pomponowi.

Z czerwonego filcu lub papieru wycinamy dziób i przyklejamy go za
pomocą taśmy dwustronnej. Oczy wycinamy z czarnego filcu/papieru
lub możemy użyć gotowych oczu, jeśli posiadamy. Z żółtego
filcu/papieru możemy dodatkowo wyciąć skrzydełka.

WYKONANIE ZAJĄCA
Na kawałek tektury nawijamy szarą włóczkę ok. 50 razy. Im więcej jej
będzie, tym ładniejszy pompon nam powstanie. Po nawinięciu włóczki
zdejmujemy ją i na środku mocno ściskamy drucikiem, a jeśli go nie
mamy, związujemy sznurkiem. Rozcinamy końce po obu stronach.
Wyrównujemy i strzyżemy dookoła nadając kształt pomponowi.

Z różowego filcu lub papieru wycinamy nosek i przyklejamy taśmą
dwustronną. Oczy wycinamy z czarnego filcu/papieru lub możemy
użyć gotowych. Uszy wycinamy z szarego filcu/papieru, a w środek
wklejamy różową część. Pomiędzy możemy umieścić drucik, aby uszy
były sztywne.

WYKONANIE BARANKA
Na kawałek tektury nawijamy białą włóczkę ok. 50 razy. Im więcej jej
będzie, tym ładniejszy pompon nam powstanie. Po nawinięciu włóczki
zdejmujemy ją i na środku mocno ściskamy drucikiem, a jeśli go nie
mamy, związujemy sznurkiem. Rozcinamy końce po obu stronach.
Wyrównujemy i strzyżemy dookoła nadając kształt pomponowi.

Z czarnego filcu lub papieru wycinamy kształt głowy baranka.
Przyklejamy do niej oczy, a następnie głowę przyklejamy do pompona
taśmą dwustronną. Możecie dodać nogi wycięte z czarnego
filcu/papieru lub drucika.

