Основни материали
Преди да започнете,
подгответе следните
материали, които ще са ви
необходими за изпълнението
на повечето проекти:
• PVA лепило
• Ножица
• Моливи
• Линийка
• Флумастери
• Четки
• Щипки за пране
За изработването на
проектите използвайте рула
от тоалетна хартия, освен
ако не е посочено друго.
Винаги покривайте
работната повърхност,
за да не цапате.

Жираф
Лъвче
Къщичка за птици
Зайо Байо
Пиленца
Маргаритки
Водно конче
Сладко пате
Торта за рожден ден
Суперочила
Красиви рибки
Цветя
Зъбата акула
Влакче
Мила лисичка
Жаба
Фенери
Тотемен стълб
Гъсеница
Мъдри совички
Моливи
Дакелче
О к т о по д
Трактор
Мишлета
Розово прасенце
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41

Катеричка
Птичка – кукла за пръсти
Пъстра змия
Пеперуда
Раче
Зебра
Котенца
Звезда
Замък
Крокодил
Кегли пирати
Състезателни коли
Динозавър – моливник
Заешки ушички
Ракета
Фламинго
Шарен папагал
Дръвче – етажерка
Еленче – кукла за пръсти
Паун
Самолет
Овчица
Охлювче
Снежен човек
Дядо Коледа

42
44
45
46
47
48
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51
52
54
56
57
58
60
61
62
64
66
67
68
70
72
74
76
78

Необходими материали:
Това сладко жира
афче ще
превърне стаята ви в пр
риказна
африканска са
авана! А може
да си направитте и цяло стадо.

1

4 рула от тоалетна хартия
1 дълго картонено руло
(например от кухненска хартия)
Жълта и кафява боя
Кафяв гофриран картон
Жълт картон
Зелен филц
1 сламка
2 очички

5

Залепете кръгче от гофриран
картон като муцунка, а в
долната част на краката
залепете тънки лентички
картон за копита.

6
Изрежете
тънка лента от
гофриран картон
за грива. Залепете
я по дължината
на шията. Сложете
малко парче в задната
част на главата.

2
7

Вземете три картонени
рула (две къси и едно дълго).
Изрежете диагонално единия
край на двете къси и едното
дълго руло.

3

Залепете ги, както е
показано, като леко ги
вмъкнете едно в друго.

4

Изрежете от
сламката две рогца,
а от жълтия картон –
уши. Залепете ги.
Залепете очичките
върху кръгчета зелен
филц и след това ги
закрепете от двете
страни на главата.
Нарисувайте усмивка.

СЪВЕТ
Сплескайте леко
рулата, за да се
режат по-лесно.

Изрежете краищата на още
две къси рула и ги залепете
към тялото. Това ще са краката.

4

Оцветете получената форма
в жълто, а щом боята изсъхне,
добавете кафяви петна.

5

Необходими материали:
Кой е царят на жи
ивотните?
Страховитият жъ
ълт лъв!!
Сложете го до
о легло
ото си,
за да пази вас и играчките ви.

5 рула от тоалетна хартия
Гофриран картон
Жълта боя
Кафяв картон
2 очички
1 черно помпонче

5

Нарежете на ресни ивица кафяв
картон. Това ще е гривата.

1

2

6

Залепете гривата около шията.
Ако искате да е по-гъста,
залепете и второ парче.

7
Изрежете диагонално
краищата на две рула
от тоалетна хартия.

3

Изрежете пръстен от друго
руло и го залепете към
тялото. Това ще е шията.

6

Залепете двете рула към
краищата на трето, както
е показано.

4

Залепете очичките,
малко помпонче за
нос и нарисувайте
усмивка. Не
забравяйте
опашката!
Чувате ли
лъвски рев?

Изрежете по диагонал края на
последното руло и го залепете
към шията. Това ще е главата.
Залепете отпред кръгче от
гофриран картон. Оцветете
лъвчето в жълто.
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