DRAGI UČENCI IN UČENKE 2. B!

Zelo se trudite,
nekateri ste celo dodatno nalogo naredili!
Hvala, Rožle!
Bom pa še malo počakala na vse metulje, pa dodatne naloge
in vam jih poslala v eni

pošiljki.

DANES BOMO PA SPET MALO ZAVIHALI ROKAVE.
NAJ VAM POVEM, DA SE JE URADNO LETOŠNJA POMLAD
ZAČELA 20. MARCA,
točneje ob 3.50 zjutraj, KO SMO VSI PRAV LEPO

ZATO SE BOMO ŽE MALO POZNO LOTILI
SPOMLADANSKEGA ČIŠČENJA

IN VIKEND BO RAVNOPRAVŠNJI ZA TO.
Vem, da se bodo mamice še najbolj razveselile, a ne?

Ko bo hiša pospravljena … tla pomita, prah pobrisan,
PRIDE NA VRSTO SPOMLADANSKA DEKORACIJA!
Začeli bomo kar pri vhodnih vratih s pomladnim venčkom, da
bodo naši sosedje že od daleč videli, kako smo pridni.

PA SE LOTIMO DELA
Potrebujemo











2 A4 lista v dveh odtenkih zelene
6 belih blok lističev (cca. 9 x 9 cm)
kos kartona 13 x 13 cm
ravnilo
nož za lepenko (“olfa nož”)
škarje
lepilo v stiku
šestilo
pištolo za vroče lepljenje
vrvico

Postopek izdelave
Na vsakega od A4 listov vrišemo pravokotnike dimenzij 5,5 x 10,5 cm (list
razpolovimo po dolžini in nato pravokotno na to črto vrišemo linije v razdalji
5,5 cm ena od druge). Iz vsakega lista bomo tako dobili 10 pravokotnikov. Na
rob, ki ostane, s šestilom vrišemo 5 polkrogov polmera 1,5 cm.

Pravokotnike izrežemo z olfa
nožem in ravnilom ter pazimo, da
smo pri tem natančni.

S škarjami izrežemo še polkroge.
Pravokotnike nato ovijemo okoli svinčnika, da tvorijo tulce, ki so spodaj ožji in
zgoraj širši. Vsakega zaključimo tako, da na konico papirja nanesemo lepilo v
stiku in tulec zlepimo.

Iz kartona nato izrežemo krog polmera 6,5 cm ter iz njegove sredine izrežemo
luknjo polmera 2 cm.

Z uporabo pištole za vroče lepljenje papirnate tulce nato nalepimo na kartonski
krog in pri tem izmenjujemo tiste iz svetlejšega in temnejšega papirja.

Ko so nalepljeni vsi tulci, na krog navežemo vrvico. Iz enega belega blok lističa
izrežemo krog polmera 3 cm in ga nalepimo na sredino (na vrh tulcev).

Iz preostalih petih blok lističev izdelamo zvončke. To storimo tako, da vsak
listič prepognemo, da tvori trikotnik, ki mu oba robova nato zapognemo
navzgor. Cvetovom z lepilom v stiku nalepimo polkroge temnejše barve.

Nato cvetove s pištolo za vroče lepljenje v krogu nalepimo na tulce.Pomladni
venček zaključimo tako, da cvetovom z lepilom v stiku nalepimo še svetlejše
polkroge.
In tako je pomladni venček s cvetovi
zvončkov končan. Zdaj mu le še
poiščemo primerno mesto v našem domu,
kamor ga s ponosom razobesimo in
veselo počakamo na prihod pomladi.

ŠE NEKAJ IDEJ …

Zamisel sem našla na naslovu: https://www.rayher.si/ustvarjalneideje/153/pomladni-vencek

