ГОСПОДИН

КОКОСЧО

Това е една мартеница, за която са нужни 1 кокосов орех, червена и бяла дебела прежда,
мърдащи очички 1 ножица и хелметексово лепило.
На картонче с дължина 25 -30 см, в зависимост от големината на ореха, намотайте червена и
бяла прежда. Срежете конците от двете страни на картончетата и ги вържете заедно в средата. На
същото картонче намотайте само червена или бяла прежда и я срежете по същия начин.
Завържете косичката в средата, както връзвахме Пухчо 3. Хванете и разтворете косичката и
якичката и там, където са завързани поставете обилно хелметексово лепило . Поставете кокосовия
орех и силно притискайте с ръцете.. Сложете мърдащите очи и уста от конец. Ако умеете да
плетете, може да изплетете шапки в обратен на цвета на косата цвят, ако ли пък не - то и така
нашият господин Кокосчо е чаровен

НОТИ И ХИЛКА
Много сръчковци биха се радвали да могат да си направят такива мартеници. Важното е да
имат търпение, защото увиването на преждата е малко скучно.

За изработването на нотичките и хилката са необходими стари, счупени хилки. Увивате и
комбинирате червени и бели конци около дръжката на хилката и кръга за нотите. Топчетата са от
пинг понг за хилката и дървени мъниста за нотите. Ключът сол се прави от усукан конец.
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Този красавец е направен с глава от пластмасово шише увито с тънка бяла прежда. Всичко
останало ни е добре познато. За копчета са използвани стари елементи от едра мозайка.
При този палячо ръчичките са направени и закрепени към тялото със завързването на якичката.
Главата може да има различен вид. Стига да развихрите въображението си и тя може да бъде с
рошава косичка, с шапка като на джудже или с каскетче. Просто използвайте въображението си .
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ПРОЛЕТНО ДЪРВО

За да изработите тези пролетни дървета са необходими основи от грамофонни плочи, стърготини
получени при остренето на моливите с острилка и нож, цветни дървени топчета, семена и костилки.
Предложете на децата да нарисуват дърво върху грамофонната плоча с бял или жълт молив.
Предложете им да вложат цялото си умение и творчество и да направят пролетни дървета с
помощта на всички природни материали, с които са работили до сега.
Как ще направят дърветата? Много лесно . По познатия начин. Всички материали се подреждат, а
после се поливат с разтвора от лепило. И тъй като ще се прави дърво, помолете малчуганите да
използват и дървените стърготини.
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ВЕЛИКДЕН
ЕФЕКТНИ ЯЙЦА УКРАСЕНИ С ПРИРОДНИ МАТЕРИАЛИ

Как да си направим интересна великденска украса?
Необходими са ни : черупки от яйца, дребни семена, конци, тънки седефени панделки или
панделки от букетите на мама, разтегателна хартия, картон ,мъниста, конци и прежди, дървени
шишчета или сламки за сок, лепило, топъл силикон, бои – темперни, латексови оцветители или
блажни на водна основа, лак на водна основа

Да започваме:
Най- напред издухваме яйцата , после поставяме шишчето в дупката, а ако искаме пръчката да е
по-весела, поставяме и конец 1 и залепваме с топлия силикон 2. Увиваме конеца около шишчето и
оцветяваме яйцето 3
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След като изсъхне
боята , с тубата лепило правим пътечки върху яйцето. Търкаляме в паничка със ситни семена.
Правим други пътечки или фигури с лепилото и отново търкаляме яйцето в друг вид семена. Така
ще получим интересни великденски яйца., които може да лакираме с лак на водна основа.

Ако решите да си направите още по- интересно яйце, преди да оцветите с боята, напарвате с
топлия силикон линии като държите с лявата ръка яйцето и въртите бавно, а с дясната правите
линии или фигури със силикона 1.Оцветете 2, поставете върху още мокрото яйце различни дребни
семена 3 и след като изсъхне лакирайте с безцветен лак на водна основа 4
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Към така направените яйца може да поставите перушинки 1, да ги аранжирате в панер с други
яйца 2, или да ги сложите във вазата с красиви пролетни цветя 3.
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По същия начин можете да си направите ИКЕБАНА ОТ ПЪДПЪДЪЧИ ЯЙЦА , като
използвате пъдпъдъчи яйца, вместо шишчета поставите клечки за зъби , а след като сте аранжирали
яйчицата в гърненце или кошничка , забодете перушинките в пиафлората ( пиафлора може да
купите от цветарските магазини и в нея спокойно да аранжирате чрез забождане цветя , клонки,
пера, великденски яйца ) Тази икебана е подходяща за 4 -5 годишните деца.
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