KONIK NA KIJKU
ZRÓB GO SAM I GALOPUJ
NA WŁASNYM RUMAKU!
Mnóstwo dzieci marzy o swoim kucyku. Czworonożnym przyjacielu, któremu można podarować marchewkę i pojechać na nim
niczym prawdziwy rycerz. Dziś pokażemy Wam, jak własnymi
rękoma wykonać tekturowego konika na kijku. Stanie się on
Waszym towarzyszem w wielu przygodach, w jakich ograniczać
Was będzie jedynie wyobraźnia.

Do warsztatu będziemy potrzebować:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tektura/karton,
taśma dwustronna lub klej na gorąco (wersja zaawansowana),
taśma klejąca,
papier kolorowy, bibuła, filc (to wyboru, można też
pomieszać materiały),
nożyczki,
linijka,
marker/ołówek,
wszelkiego rodzaju ozdoby wedle uznania np. brokat,
wstążki, sznurki, pompony,
kijek (może być to nawet kij od szczotki do sprzątania).
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Na kartonie narysuj kształt głowy konia, po czym wytnij go.
Powtórz czynność, by mieć dwa takie kształty (obie strony głowy konika).

Z kolejnego kartonu wytnij wąskie pasy i zagnij w ten sposób.
Posłużą one do sklejenia głowy konia.
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Używając taśmy dwustronnej lub kleju na gorąco, połącz dwie strony głowy konia,
tak jak na zdjęciu. Pamiętaj, by u dołu głowy zostawić pustą przestrzeń na kijek.
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Pociętą bibułą, filcem czy papierem kolorowym obklejamy
dookoła głowę naszego konika. My wybraliśmy radosny,
żółty kolor, kojarzący się ze słońcem i latem. Pamiętajmy,
że do tej czynności potrzeba sporo cierpliwości i precyzji!

Cała głowa jest już obklejona!
Jesteśmy prawie u bram sukcesu.
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Z kolorowego filcu i papieru wycinamy uszy, mordkę
oraz oczy, po czym przyklejamy na nasze dzieło z dwóch stron.

Z kolorowych tasiemek czy sznurków doklejamy końską grzywę.
Możemy też ozdobić głowę na przykład pomponami czy naklejkami wedle uznania.
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Gdy w otwór u dołu głowy podkleicie kijek, zabawka będzie
gotowa! Dokąd pokłusujecie na swoich ogierach i klaczach?
A może ktoś z Was wyczarował z kartonu jednorożca? Bez względu
na to, jakie stworzenie wyszło spod Waszych utalentowanych rąk,
mamy nadzieję, że zabawa z nim sprawi Wam mnóstwo radości.
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