Majowe inspiracje

Poduszka, torba lub koszulka malowana farbami lub
pisakami do tkanin
Na pewno każdy z Was nie raz malował różnymi farbami na

Broszura dla rodziców

kartce, czy kartonie. My dziś zachęcamy do zupełnie nowej

Maj

poszewkę na poduszkę. Jest to prostsze niż myślicie, a efekt cieszy

aktywności. Spróbujcie stworzyć wspólnie z dzieckiem klimatyczną
bardzo długo.
Potrzebna jest zwykła bawełnianą poszewka, oraz farby lub
pisaki do malowania tkanin. Ten rysunek stworzony został za
pomocą pisaków które, jak dokładnie tłumaczy instrukcja, utrwala
się na tkaninie przeprasowując je na koniec żelazkiem. Zamiast
poszewki na poduszkę można też zaprojektować koszulkę, buty, czy
ozdobić bawełnianą torbę na zakupy. To będzie z pewnością
wyjątkowy prezent, a przy tym praktyczny.
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oryginalny pomysł na drobny prezent na dzień mamy lub dla kogoś
bliskiego.
Do wykonania masy potrzebujesz: Klej wikol oraz piasek.
Może być piasek z drobinkami muszelek kupiony w sklepie
zoologicznym. Do miseczki wlewamy dwie łyżki kleju wikol i
stopniowo dodajemy piasek. Całość mieszamy tak, aby powstała
gęsta masa piaskowa.

Dekoracyjne ozdoby z masy piaskowej
Masa piaskowa to propozycja na coś zupełnie innego i
nowego, bo przecież można lepić z masy solnej, porcelanowej, gliny
lub ciastoliny, ale to już każdy zna… Nasz najnowszy pomysł z
pewnością Was zadziwi i zainspiruje do stworzenia wyjątkowych
dekoracji, którymi zaskoczycie nie jedną osobę. Zobaczcie jak łatwo
zrobić

dekoracyjną

masę

piaskową,

przepis

jest

banalnie

łatwy.

Masa schnie około 24 h, więc jeśli planujcie wykonać
Z masy piaskowej można tworzyć różne piękne dekoracje:

dekoracje na prezent musicie zaplanować je z odpowiednim

medaliony, naszyjniki z dodatkiem bursztynów i muszelek, ozdobne

wyprzedzeniem. Cieńsze elementy schną szybciej, ale miseczka

serca, gwiazdki, odciski dłoni lub stóp, piaskową miseczkę, doniczkę,

potrzebuje czasu nim zrobi się sztywna. Gotowe ozdoby są twarde i

świecznik, podkładkę, ozdobne pisanki na święta. To z pewnością

trwałe jednak nie należy ich moczyć, bo pod wpływem kontaktu z

wodą ulegną zniszczeniu. Takie piaskowe dekoracje robią
niesamowite wrażenie.

Obrazek drzewo w ramce z gliny lub masy solnej
Zabawy manualne, lepienie i samodzielne kształtowanie
dowolnej masy plastycznej pozwala dziecku przeżyć wiele nowych
sensorycznych doświadczeń. Praca w glinie lub masie solnej
niezwykle pobudza dziecięcą wyobraźnię i kształtuje poczucie
estetyki już od najmłodszych lat. Ceramiczne drzewa to nastrojowe i
piękne dekoracje do powieszenia na ścianę. Temat jest otwarty i
daje wiele możliwości ekspresji, to bardzo oryginalny prezent, który
można wykonać z gliny samoutwardzalnej lub masy solnej, a nawet
papierowej.
Najpierw wykonujemy projekt drzew na kartce. Zastanawiamy się
jaki ma mieć kształt nasze drzewo, które elementy będą wypukle, a
które wklęsłe. Porównujemy fakturę, zastawiamy się gdzie wyciąć
otwory, aby praca była lżejsza i bardziej przestrzenna. Ze starszymi
dziećmi i dorosłymi można wprowadzić elementy płaskorzeźby. Na
rozwałkowanym kawałku gliny szkicujemy wykałaczką zaplanowany
projekt drzewa. Takie zajęcia doskonale wpływają na rozwój małej
motoryki, uczą cierpliwości i dokładności.

Naszkicowany

projekt

uprzestrzenniamy

wycinając

niektóre

fragmenty, oraz doklejając dodatkowe korzenie, gałęzie czy
odbijając różne faktury liści.

Po wyschnięciu można nasze prace pomalować w dowolny sposób.
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