Sinji kit

Erik Poljanc iz 4. a razreda in njegova mlajša sestrica sta v času učenja na daljavo izdelala simpatična
kita.
Njunih fotografij sem bila izredno vesela, z Erikovim dovoljenjem, pa jih danes z veseljem delim tudi s
teboj!
Za osnovo sinjega kita sta uporabila glinen cvetlični lonček.
Z nekaj dodatnega materiala, veliko domišljije in
natančnosti pa tako ustvarila čudovito dekoracijo, ki že krasi
njun dom.
Če ti je ideja tako všeč kot meni, je čas, da se ustvarjanja
lotiš tudi ti ;)
Za pomoč te spodaj čakajo kratka navodila.

Potrebuješ:
•
•
•
•
•
•
•

glinen, nelakiran cvetlični lonček
vodene, tempera, akrilne ali katere druge barve na vodni osnovi
plastične migetajoče oči (te lahko izrežeš tudi iz papirja ali jih preprosto narišeš)
kosmatene žičke in perle (namesto teh lahko uporabiš kaj drugega – uporabi domišljijo)
svinčnik in škarje
karton in filc (ali blago; filc ni obvezen, lahko uporabiš le trši karton ali pa tanjšo barvasto
peno)
silikonsko ali drugo močnejše lepilo

1. Cvetlični lonček obrni na glavo in ga natančno pobarvaj. Barve naj bodo goste, zato
uporabi čim manj vode. Gostejša barva bo lonček lepše prekrila. Ne pozabi pobarvati
tudii vrha (ki je pravzaprav dno) cvetličnega lončka.

2. Medtem ko se barva na lončku suši, nariši in iz kartona ter filca izreži obliko kita. Filc z
močnejšim lepilom prilepi na karton (če imaš na voljo le karton ta korak izpusti).

3. Na izrezano obliko z močnejšim lepilom prilepi cvetlični lonček tako, kot kaže zgornja
slika.

4. Iz filca, blaga ali papirja izreži plavuti ter ju prilepi na vsako stran cvetličnega lončka,
čisto na spodnji rob. Nato prilepi še migetajoče oči. Če teh nimaš, oči izreži iz belega
in črnega papirja ter ju prilepi.

5. Z flumastrom nariši usta, v zgornjo odprtino cvetličnega lončka pa zapiči kosmatene
žičke, na katere si nanizal/a perle. Če tega materiala nimaš, si lahko pomagaš z

navadno žičko, ki jo obviješ v blago, ali pa v luknjico zatakneš iz papirja narejeno
‘harmoniko’.

Tako, sinji kit je končan. Deklicam bo zagotovo všeč ideja Erikove sestrice- uporabila je rožnate
perle, očem dorisala dolge trepalnice, usta pa ‘našminkala’ z rdečim flumastrom. Prikupna
kitova samička, kajne? ;)

Erik, še enkrat iskrena hvala, ker si z name delil svojo idejo!
Si tudi ti tako ustvarjalen/ustvarjalna? Imaš idejo za izdelek in bi ga rad/a delil/a z name? Če
imaš možnost, svoj izdelek fotografiraj in pošlji na moj e-naslov katja.roposa@os-bistrica.si.

