Dailė ir darbeliai

Žiūronai
Galbūt ši idėja kiek keista, bet apstulbsite pamatę,
kiek džiaugsmo ji teikia vaikams.
Reikės:
• dviejų tuščių tualetinio popieriaus ritinėlių arba
perpus perpjauto ritinėlio nuo popierinio rankšluosčio;
• lipnios juostos;
• ﬂomasterių, kreidelių, lipdukų ir kt.
Suklijavę du ritinėlius nuo tualetinio popieriaus padarykite vaikui žiūronus. Vaikas gali juos nuspalvinti
ﬂomasteriais, kreidelėmis, apklijuoti lipdukais ir išėjęs
pasivaikščioti arba važiuodamas automobiliu stebėti
jam įdomius dalykus.
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Aitvaras iš popierinio maišelio
Reikės:
• didelio popierinio maišelio;
• skylamušio;
• popierinių lipdukų skylutėms sutvirtinti;
• žirklių;
• siūlo;
• dažų arba ﬂomasterių;
• segiklio arba klijų;
• krepinio popieriaus juostų.
Visuose keturiuose popierinio maišelio kraštuose
skylamušiu pramuškite po skylę mažiausiai per 2–3 cm
nuo krašto. Ant kiekvienos skylutės užklijuokite ją sutvirtinantį lipduką. Atkirpkite du metro ilgio siūlus ir
abu galus pririškite prie skylių, kad gautumėte kilpas.
Dar vienu metro ilgio siūlu perriškite jau turimas kilpas – bus virvelė. Tegul vaikas išpuošia aitvarą dažais
arba ﬂomasteriais, o iš galo priklijuoja arba segikliu
prisega krepinio popieriaus juostelių. Kai vaikas bėgs
laikydamas už virvelės, aitvaras jam už nugaros pakils
į orą.
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Indeliai iš kavos skardinių

Menas su vaškiniu popieriumi

Reikės:
• tuščių kavos skardinių;
• įvairių vaiko piešinių;
• žirklių;
• klijų;
• permatomos lipnios plėvelės.

Reikės:
• laikraščių;
• vaškinio popieriaus;
• kreidelių;
• drožtuko arba peilio;
• lygintuvo.

Iš tuščių kavos skardinių ir savo vaiko piešinių padarykite dekoratyvių indelių. Iškirpkite tokio didumo
paveikslėlių, kad jie visiškai uždengtų skardinės paviršių, ir priklijuokite – kraštai turi užeiti vienas ant kito.
Stengdamiesi apsaugoti piešinį, apklijuokite skardinę
permatoma lipnia plėvele. Šie indeliai puikiai tinka
kreidutėm, plastilinui, sausainių formelėm arba nedideliem žaisliukam laikyti, be to, tai gali būti mielas popieriaus pakaitalas prireikus supakuoti dovanelę.
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Ant darbastalio užklokite keletą sluoksnių laikraščio. Ant jo denkite lapą vaškinio popieriaus slidžiąja
puse į viršų. Tada pridrožkite, smulkiai pripjaustykite
arba priskuskite kreidelių. Ant jų uždenkite kitą vaškinio popieriaus lapą slidžiąja puse į apačią (taip, kad
kreidelės būtų tarp jų). Uždenkite dar keliais sluoksniais laikraščių ir lyginkite karštu lygintuvu, kol kreidelės išsilydys. Pakabinkite išdžiūti.
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Malūnėlis

Vaškiniai lapai

Reikės:
• storesnio popieriaus;
• kreidelių, ﬂomasterių, blizgučių ir kt.;
• žirklių;
• lipnios juostos;
• dekoratyvinio smeigtuko popieriui;
• nedidelio skrituliuko iš kartono;
• šiaudelio, medinio pagaliuko arba nepadrožto
pieštuko.

Reikės:
• lapų;
• laikraščio;
• vaškinio popieriaus;
• lygintuvo.

Tegul vaikas kvadratinį storesnio popieriaus gabalėlį išmargina kreidelėmis, ﬂomasteriais, dažais, blizgučiais, lipdukais ir kt. Pažymėkite kvadrato centrą ir nuo
kiekvieno kampo įkirpkite jo link, palikdami iki centro
po 2,5 cm. Užlenkite visas dalis centro link ir priklijuokite. Darykite taip, kad puošnioji lapo pusė būtų išorėje. Per nedidelį kartono skrituliuką perverkite dekoratyvinį smeigtuką, tada persmeikite juo per malūnėlio
centrą. Pritvirtinkite malūnėlį prie šiaudelio, medinio
pagaliuko arba nenudrožto pieštuko.
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Rudenį vaikštinėdami su vaiku lauke prisirinkite
įvairių formų ir spalvų lapų. Namuose ant lyginimo
lentos pasitieskite kelis sluoksnius laikraščio. Tada ant
jo paklokite lapą vaškinio popieriaus. Leiskite vaikui
ant jo išdėlioti parsineštus lapus. Ant viršaus uždenkite kitą vaškinio popieriaus lapą ir dar kelis laikraščio sluoksnius. Lyginkite vidutinio karštumo lygintuvu.
Laikykite prispaustą lygintuvą apie 30 sekundžių. Paskui paslinkite jį į kitą vietą ir vėl laikykite prispaudę.
Tęskite, kol išlyginsite visą vaškinio popieriaus paviršių. Pakelkite popierių ir išimkite lapus. Jie turėtų būti
ganėtinai vaškuoti, kad išlaikytų formą. Sumerkite juos
į vazą arba panaudokite darydami kokį kitą darbelį.
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