СМЕШНИ И ЗАБАВНИ КАРТИЧКИ

ПАЛЯЧО
с движещи се крачета и ръчички
За направата му са ни нужни : корицата от старото блокче за рисуване,
шарени парцалчета, лепило, копчета, конци

Прегънете корицата на блокчето на две

Върху гърба на подлепения розов или бял плат очертайте 2 еднакви
кръгчета за главата (

виж прил 12)

Изберете подходящ шарен плат и изрежете от него още 2 еднакви кръгчета. Използвайте
шаблоните и изрежете 2 сини и 2 червени крачета и 2 зелени и 2 жълти ръчички.

Подредете ги така върху картончето, че двата кръга за главата да са поставени
от страната на прегъвката . Така подреденото човече е подходящо за малки
деца. Залепете, изрежете и само поставете косата.

Като следвате последователността направете косата.
1. Върху картончето намотайте подходяща прежда за коса. 2 Срежете от двете страни на
картончето. 3.Завържете на стегнат възел с конец в средата. 4 Косата е готова.5. Отворете
готовото човече и завържете косата в прегъвката и затворете фигурката.
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За изработването на ръцете и краката е нужно внимание и помощ.
7. Подредете ръчичките и крачетата както е показано на картинката и
съединете с дебел конец или снджир изплетен на пръсти (виж прил 14 )
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Намажете с лепило и поставете останалите части .
Сега нашето човече има различни по цвят крачета и ръчички.

Подредете ръчичките и крачетата така
както е показано на картинката 9, 10 и залепете с двустранна лепенка .
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След като махнете предпазната лента, върху
нея поставете бял лист с написано пожелание
Затворете човечето и изрежете по контурите.

Лицето на нашият Палячо оформете с помощта на хартия, мърдащи очички или нарисувайте
сами очите и устата, поставете копче за носле и завържете червена панделка за разкош.

Ароматно, смешно, мърдащо човече

Тази картичка се изработва като използваме корицата от
блокчето за рисуване, растителна гъба, канап, семена от лавандула,
изсушена дръжка от патладжан, малко червени камъчета ,
мърдащи очички и конец.

Започваме с прегъване на две останалата част от корицата на блока за рисуване. От горната
страна с капачето от кутия с форма по желание или шаблон ( виж прил 15) очертаваме
картичката. Ф.1
От растителната гъба отрязваме 4 лентички и ги промушваме с губерка и канап две по две
Разпределяме и залепваме с тиксо. ги ф.2
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Намазваме цялата страна с лепило и поставяме бял лист фиг.3. Затваряме и изрязваме белият лист
ф.4. Така получената форма посипваме с лавандула и поливаме с познатия разтвор за лепене.
След като картичката изсъхне с лепило поставяме очите и устата, а нослето прикрепваме с топъл
силикон. По познатия начин правим и косичката на човечето и залепваме с лепило.
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АЗ ЩЕ СТАВАМ УЧЕНИК
ПОДВЪРЗИЯ ЗА КНИЖКА
Изработва се много лесно и приятно. Изберете 2 парчета плат с размер малко по- голям от
размера на блокчето, което ще използвате (блок № 3 или 4) Единият плат може да е едноцветен, а
другия шарен. Кориците на старото блокче за рисуване намажете с познатия разтвор за лепене и
залепете отгоре едноцветния плат така, че да няма въздушни балончета ( все едно, че лепите
тапети). Когато изсъхне намажете вътрешната част с лепилото и залепете шарения плат. Когато и
той изсъхне с перфоратор направете дупки и перфорирайте всички страни 4 .Изберете подходяща
по цвят дебела прежда 5 и промушете конеца като го водите отгоре надолу както е показано на сн.3
Обшиването на папката започва от средата на заглавната страница и обикаля цялата папка. На
задната страна на папката в средата се прокарва конец , който служи за завързване на папката 5
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С готовите шаблони на печатни букви,
изрежете букви с името на детето и ги
подредете. Момиченцето се прави като
куклата от картичката виж
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прил.16

5
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ЗЛАТНОТО ПРАВИЛО НА БАБА Когато вдявате конец двойно, винаги
оставяйте прегъвката на конеца да е към ушите на иглата 6. Така при нужда ще
можете да удължите конеца като промушите допълнителен конец с нужната дължина
за довършване на изделието.

ВЕСЕЛОТО МОЛИВЧЕ

Тези малчугани са щастливи със своите весели
моливчета. Не се правят трудно. Нужни са само стари моливи, топчета за пинг- понг , малко
конец, мърдащи очички и лепило.
Хванете моливчето в лявата ръка и конецът като на снимката и бавно го въртете 1. Дясната ръка
ще помага на конеца да се нареди равномерно. Когато стигнете края на молива, навийте няколко
пъти конеца и го вържете 2 . С ножичката направете малка дупка в единия край на топчето така ф
3.Поставете топчето върху молива 4 и ако е нужно залепете. Върху картонче с дължина 6 см.
Намотайте друг цвят прежда. Срежете в двете страни , завържете здраво на възел и залепете ВИЖ
ПРИЛ 17
Поставете мърдащи очички, а за носле… просто подострете червен молив и отрежете малко над
бялата част. Тук ще трябва да се лепи с хелметексово лепило, за да се закрепи здраво нослето.
Изработено в червено и бяло, моливчето се превръща в оригинална мартенска закачка.
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МОЛИВНИК
Бързо и лесно можете да се снабдите с моливник Нужни са ни: едно бурканче, малко дебел
вълнен плат или парче от стара подплата, игла и конец, копчета или мърдащи очички, конец и игла.
Вземаме едно бурканче и си избираме парче плат, който е добре да бъде плътен и дебел. Може
да е вълнен, или да е от подплата пухкав и космат, може да е и парченце от синтетичните космати
губери. Отрязваме лента с дължина обиколката на бурканчето и ширина малко повече от височината
му. Увиваме бурканчето , като застъпваме двата края и пъхаме вътре оставащата отгоре тъкан 1 С
игличката внимателно пришиваме двата края с бод тропоска 2. Ако искаме да си направим кученце,
изрязваме две ушички с форма ВИЖ ПРИЛ. 18 и ги пришиваме едното при снадката на платовете,
а другото точно срещу него 3. Очичките може да са мърдащи или ако нямате такива просто две
копчета 4. За носле може да ни послужи черно копче или капачка от паста за зъби или някое малко
шишенце. Мустачките са от конец, който пришиваме под нослето 5.
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НАБЛИЖАВА 1 ЮНИ
КАК ДА СИ НАПРАВИМ ЗАБАВНА УКРАСА
БАЛОНИ И КАРНАВАЛНИ КОСТЮМИ
Да започнем с украсата. От ръкавиците на мама могат да станат чудесни Смешковци. Трябват ни
само малко домакински ръкавици, маркери, цветни лепенки тиксо или самозалепваща се гланцова
хартия, останали от букетите на мама панделки и мрежички и малко фантазия.Е, нека да прибавим и
балони. Малки и големи разноцветни балони.
Каква е тайната на залепването? Двустранно залепващата лепенка помага за всичко. останалото е
Фантазия.
Ако имате цветни маркери, просто нарисувайте ръкавиците.
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Пластмасовата чинийка за торта се превръща лесно в шапка, като я срежете до средата , както
е показано на картинката , поставете една върху друга страните и закачете с телбод.

Найлоновото пликче нарежете на ленти
по дължината на пликчето и завържете в средата
на възел.
На мястото на възела поставете
двустраннозалепващата лепенка и косичката е готова.

Разполагате с различни по големина балони. Смело комбинирайте като лепите с двустранната
лепенка. Използвайте всички материали, с които разполагате: миди, костилки, копчета, капачки
от шишета за очи и шапки,

Освен с балони може да украсим и с големи цветя направени от мрежичките от букетите на мама.
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А сега … костюмите. Нека си ги направим самички.

С разтегателната хартия стават прекрасни рокли. Вземете 1 лист
разтегателна хартия и я сгънете по средата по дължина. Лекичко наберете като използвате губерка
и дебел конец. Направете го с бод тропоска. Горната част на тоалета се изработва като
А сега към тоалета на младия кавалер. Изработен е от големи черни чували. Кройките за
жилетката и панталончето са лесни. Взимате стара дрешка и налагате върху чувала. Изрязвате и
шиете с…. широко тиксо. Всички свивки и чупки се оформят с тиксото. Ризата се изработва от
малки опаковъчни пликчета, на които има весела картинка. Налагате върху тениската и смело
режете. Дефектите се залепват. Цилиндъра на главата е трудна работа. За него е нужен 1 лист

кадастрон. Измервате обиколката на главата на момченцето и отрязвате от кадастрона лента с
ширина 25 см.
А

25 см
Обиколка на главата в см. + 2 см за залепване

А(

Нарисувайте кръг с обиколка равна на дължината на лентата
( сивият кръг) Очертайте два кръга ( черният по- малък и белият
по- голям) Изрежете черният кръг и сивата част нарежете на
сектори без да преминавате в бялото поле. Секторите прегънете
нагоре. Това е периферията на шапката.

Б
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Направете още един кръг с големината на сивият ф. В и около него нарисувайте втори кръг с
големина 2 см. По- широк от сивия. Белият нарежете на сектори
без да влизате в сивото поле. Секторите прегънете надолу

В

Остава залепването на лентата. Вземете кръг В и намажете с лепило
секторите от външната страна. Към тях прикрепете лентата и я залепете под прав ъгъл. Хубаво
притеснете секторите и изчакайте двете части да залепнат добре. Вземете кръг Б и намажете с
лепило секторите от външната страна . Внимателно ги пъхнете в образувалия се кръг и ги прилепете.
Така шапката е готова и остава да бъде оцветена в подходящ за тоалета цвят с гъста темперна
боя или оцветител за латекс.
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КАРНАВАЛНИ КОСТЮМИ
Рокля от балони

За този костюм са ни необходими към 50 балона, 1 руло панделка за букети, телбод. Започваме с
изграждане на полата. С панделката обикаляме талията на момичето и оставяме по около 20 -25 см
от двете страни за завързване. Определяме дължината на роклята и режем ленти, които
прикрепваме за коланчето с телбод една до друга, без да ги застъпваме. Когато закачим достатъчно
ленти , започва голямото надуване на балони и връзване .
По желание балоните могат да бъдат едноцветни, двуцветни, шарени и дори с различна големина:
най- големите за отдолу, а по- нагоре по- малките. Най – напред закачваме най- долните балони
през един на панделките. На следващия ред поставяме шахматно балоните и така до талията.
Бюстието се прави като се определя дължината на панделката под мишниците и се закачват
панделки с дължина до полата. Този път закрепваме панделките една върху друга с отстъп.След
закрепване на последната панделка , лекичко с ножицата накъдряме през една нагоре, през една
надолу. За по- голяма устойчивост на бюстието слагаме панделка, която да минава през врата.

Шапката на главата се изработва като всеки надут балон се завързва за предишния без
конец(балон за балона) Така се навързват толкова балона, колкото са необходими да обиколят
главата на детето.

Циганска пола от панделки за букети.
Привлекателна и атрактивна тази пола се прави лесно, но са ни необходими 3-4 цвята панделки за
цветя. Определяме дължината на коланчето и оставяме 20-25см. За завързване. Определяме и
дължината на полата. Режем разноцветни, равни по дължина ленти и ги закрепваме на полата като
ги застъпваме. Панделките нямат нужда от специално накъдряне с ножицата. Горната част на
костюма може да се направи като бюстието на роклята с балони или да се облече подходящ потник
или тениска. На главата се слага кърпа.
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РОКЛИ ОТ ТОРБИЧКИ

АКО МОЖЕ ДА СЕ ИЗРЕЖЕ РОЗОВАТА РОКЛЯ ,
ПЪРВАТА ОТ ЛЯВО НА ДЯСНО
Тези рокли са изработени от стари найлонови пликчета, опаковъчни найлони, чували за
отпадъци.„Зашиването „ на тези тоалети става с широко тиксо.
Изберете едноцветни пликчета. Върху лентата от широко тиксо с дължина обиколката на
талията на девойките, залепвайте много гъсто пликчетата за дръжките. Когато налепите достатъчно
пликчета (оставете 5-6 см. от лепенката за „цип” ), оставете полата настрана. Върху 2 ленти с
дължина от гърба на талията до средата на полата отпред, през рамото (като презрамка) налепете
още пликчета, залепете единия край на лентата в средата на полата, а другия кръстосайте на гърба.

РОКЛЯ

Тази рокля е изработена от голяма найлонова торбичка в зелено , листа от орех и цветя. За
диадемата са използвани клонки с джанки. За залепване на елементите е използвано широко тиксо.
От пликчето оформяме горнището , като използваме дръжките на торбичката за презрамки. В
долния край на пликчето залепваме близко едно до друго листата от ореха, може да се използват
всякакви листа. С листа и цветя оформяме горната част на роклята.
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НА ПРАЗНИКЪТ

С БУКЕТ

Ако сте на лагер с децата и предстои празник а нямате букет и няма откъде да вземете цветя, не
се тревожете. Направете букет от сухи треви и каквито листа и тръни има. Вържете по тях
панделки от различни по цвят конци и увийте дръжката на букета с прежда.

ПОДАРЪК ЗА РОЖДЕННИК

А тази счупена хилка, която с радост бихте изхвърлили на почивката
ще зарадва рожденика на лагера. Увийте я с разноцветни конци и вплетете сухи цветя и тръни.
Когато тръните изсъхнат ще бъдат все така красиви.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение 1
Как да си направим престилка и апликация върху нея

Приложение 2
Как да си приготвим гипсов разтвор ?
Забъркваме гипсовата смес като в неголям съд наливаме ПЪРВО вода и сипваме гипс докато
стане гъст разтвор ( като гъста боза). И докато разбъркваме енергично, за да не се получат топчета,
предлагаме на децата да намажат формичките с олио, в които изсипваме разтвора, поставяме ги на
подходящо място да изсъхнат .Изчакваме до другата сутрин и внимателно отделяме отливката с
леко почукване върху формичката. Отново оставяме фигурките да се сушат, докато гипсът побелее.
Тогава отлетите фигурки са готови за работа. Оцветяват се с гъста темперна боя или оцветители
за латекс, след което се лакират с лак на водна основа.

Приложение 3
Как да си изберем и направим основи за паната ?
Много важно е да изберем подходяща основа за работата на децата. Интересни са старите
грамофонни плочи, фазер, шпертплат, велпапе, , парчета ламиниран паркет (много от тях могат да се
изрежат в нестандартни форми), стъкло, теракотени плочки. Велпапето може да се облече с плат
който обилно се намокря с разредено лепило С200 и се подлепва от обратната страна или просто
добре изгладените платове се увиват около велпапето и се пришиват. При използване на тънки
плетове може да се работи с лепенка двойно тиксо.

Приложение
КАК ДА СИ ПРИГОВИМ РАЗТВОР ЗА ЛЕПЕНЕ НА ПАНАТА
В неголям съд поставяме 1 чаша вода и 1 чаша лепило с200. Енергично разбиваме и с четка или
шишенце от боя за коса поливаме паната.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №
ДА СИ ПОДЛЕПИМ ПЛАТОВЕТЕ
В легенче разтваряме 2 части вода и 1 част лепило С200.Накисваме хубаво парцалчетата в сместа
,изцеждаме и ги поставяме върху хартия( амбалажна, от стари блокчета или изписана принтерна
хартия).. С бояджийско мече притискаме хубаво плата към хартията и оставяме да изсъхне

ПРИЛОЖЕНИЕ
Шаблони за листа и цветя
На първо място се знанията на децата по изобразително изкуство за получаване на фигури чрез
прегъване и изрязване. Имайки предвид, че малчуганите са нетърпеливи, и че не всички имат
търпението да прегъват и режат може да се предложат готови шаблони от учителката, които много
бързо да се прекопират от децата.
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ЦВЕТЯ

ЛИСТА НА ДЪРВЕТА
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ПРИЛОЖЕНИЕ
КАК ДА СИ НАПРАВИМ ХЕРБАРИЙ
Внимателно с ножичка отрязваме цветето, листото или тревата, така че да не отскубнем
коренът. Подреждаме откъснатите растения между страниците на стара книга ( с негланцирани
страници ) или стари вестници, така че да не се наранят и смачкат и ги поставяме под дебели
книги или притискаме с дъска . Така подредените растения, след като изсъхнат стават нежни и
чупливи и с тях трябва да се работи внимателно. Не трябва да берем цветя и билки, които са
защитени.
ПРИЛОЖЕНИЕ

ЕФЕКТНИ ПЛОДОВИ РЕЗЕНЧЕТА
Такива резенчета се получават като нарежете на филийки ябълките, подредите ги на картон и
ги поставете на сенчесто, открито, проветриво място. Когато станат кафяви, резенчетата са готови.
Поставете ги в хартиена или платнена торбичка на сухо място.

Ефектни резенчета можете да получите и от лимони и портокали. Нарежете ги на не много тънки
колелца, поставете ги върху скаричка в тавата и ги поставете във фурната. Включете горе и долу на 1
и ги оставете така няколко часа докато покафявеят.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
КАК ДА ПОЧИСТИМ ФОТОГРАФСКАТА ЛЕНТА
Ненужната вече лента от фотоапарат накисваме в гореща вода да постои 10-15 мин. С тел за миене
на чинии внимателно изриваме от тъмната страна, докато получим прозрачна лента. Оставете
лентата да изсъхне на въжето.

ПРИЛОЖЕТИЕ 10
КОМБИНАЦИЯ НА ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИГУРИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

МЪНИСТА ОТ ХАРТИЯ
Нарежете от стари гланцирани списания ленти и вземете дървено шишче. Поставете широката
страна на триъгълната лента под шишчето и навийте на руло. Последните няколко мм. Намажете с
лепило С200 и притиснете здраво докато залепне.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Да си изплетем синджир на пръсти
Вземете конеца в лявата ръка на около 8 см .и с дясната ръка
доближете края на конеца до пръстите си . Хванете двата конеца.

ІІ
Проврете палец и показалец на дясната ръка през харкичката
и извадете конец.

Без да отпускате пръстите на лявата ръка промушете и извадете
още една бримка. Издърпайте конеца докато затегне с безимен и
малък пръст на дясната ръка и издърпайте
началото на конеца надолу докато и той затегне.

Продължавайте да плетете по този начин, като внимавате да не затягате много, нито да оставате
хлабави бримките. Не е трудно.

4

5

6
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Когато искате да завършите, отрежете конеца и с изплитане на последната бримка просто го
изтеглете 7

ПРИЛОЖЕНИЕ
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