LOKOMOTYWA
Podczas dzisiejszego warsztatu Bajkowych Poranków nawiążemy
do wiersza „Lokomotywa” autorstwa Juliana Tuwima. Każdy z Was
będzie mógł stworzyć swoją indywidualną lokomotywę z kolorowymi wagonami. Do dzieła!

Do warsztatu będziemy potrzebować:
•
•
•
•
•
•

rolki po papierze toaletowym bądź ręcznikach papierowych,
nakrętki po butelkach,
farbki i pędzelki,
taśma dwustronna,
cienki sznurek, nitka lub żyłka,
nożyczki.

Przydać Wam się mogą także:
•
•
•

papier kolorowy, może być samoprzylepny,
plastelina,
różnego rodzaju ozdoby do udekorowania Waszego
szynowego pojazdu.
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Pomalujcie rolki po papierze farbkami plakatowymi i poczekajcie
aż wszystkie dokładnie wyschną. Możecie wybrać swoje ulubione kolory!

Wasza lokomotywa nie może obyć się
bez pasażerów. My wybraliśmy biedronkę,
wesołą pszczółkę i kolorowego motylka.
Użyliśmy do tego pomalowanych rolek po
papierze oraz wielobarwnych ozdób,
ruchomych oczu, tiulu, papieru kolorowego
czy plastelinę. Wy oczywiście możecie
skorzystać z innych materiałów – ogranicza
Was tylko Wasza własna wyobraźnia!
A może wolicie zrobić pieska, słonika lub
lwa? Albo postać z zupełnie innej planety?
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Następnie pora na koła. Do pomalowanej i już wyschniętej
rolki przyklejcie za pomocą taśmy dwustronnej cztery nakrętki
– w taki sposób jak na zdjęciu.Spójrzcie jaki wspaniały wagon.
Tu też możecie mieszać kolory!

Co to za pociąg bez lokomotywy? Do jednego z wagoników przyklejcie specjalnie
wyciętą papierową rolkę. Jeśli nie potraficie sobie poradzić – poproście o pomoc
swoich opiekunów.
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W rolkach wykonajcie po dwie dziurki; my użyliśmy do tego
ostrych nożyczek. Bądźcie ostrożni – łatwo się skaleczyć.
Najlepiej będzie, jeśli na tym etapie znowu pomoże Wam ktoś dorosły.

Każdy z wagoników musi być również połączony, tak żeby wszyscy pasażerowie
dotarli do swoich stacji. Do tego użyjemy sznurka lub żyłki. Tak, właśnie do tego
potrzebne nam były dziurki!
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Na sam koniec przymocujcie za pomocą taśmy dwustronnej
swoich pasażerów. Widzicie tu też żabkę? Dodaliśmy jednego
przypadkowego turystę, którego ulepiliśmy z plasteliny. Zwierzątka
z rolek to tylko nasza propozycja, ale możecie użyć czego tylko chcecie!
Tak jak wspominaliśmy – ogranicza Was tylko własna wyobraźnia!

Puff – jak gorąco!
Uff – jak gorąco!
Widzicie jak bucha para z komina?
Jeśli również chcecie dodać ten
element do Waszego pociągu,
możecie wykonać go z drucika
i waty. Teraz pora ruszać po
przygody!
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