
BARKÁCSOLÁS A KICSIKKEL

JÁTÉK ÉS SZÓRAKOZÁS

Barkácsolás poharakkal

Pohármadár: 
Fogd meg a kukacot

1 A poharakat színezzük ki akrilfes -
tékkel vagy filctollal majd a száradás

után díszítsük különböző színű pöt-
työkkel vagy csíkokkal. 2 Az állatfe-
jeket (kacsa vagy kakas) vágjuk ki
fotokartonból, díszítsük de kor gu mi -
csőrrel, rezgő szemekkel, tol lakkal
és masnival majd színezzük ki szí-
nes ceruzával. Alter natívaként más
állat is elkészíthető, mint pl.: egy
nyúl - ami megfog egy répát. A kész
állatokat ragasszuk a pohár széléhez.
3 Szúrjunk tűvel az aljába egy lyu-
kat, húzzunk át egy szálat (kb. 30 cm),
majd rögzítsük csomóval a végét.
Fűzzünk rá fa gyöngyöket majd cso-
mózzuk meg a szál másik végét.
Fessük fel a fagolyóra az arcot.

Szeretnétek korkival felfedezőútramenni? 
Vagy az éhes pohármadarak jobban tetszenek?

ALAPANYAG
Papírpohár / 
Ivópohár

Papírpohár 0,25 l, 
fehér, PE-réteggel, 
Ø kb. 8 cm, 
magasság: kb. 11,7 cm
21081 100 db/cs. ..........................2.790,—

Patio Paint (vízálló akrilfesték)
(Cikkszám 2223.. különböző színekben) lásd FK 328. oldal

Faber-Castell GRIP Colour jelölő
(Cikkszám 28528) lásd főkatalógus 288. oldal

Fotokarton 220 g/m2
(Cikkszám 2123.. fehér-01, banánsárga-15, csokoládébarna-87)
lásd főkatalógus 239. oldal

Dekorgumi
(Cikkszám 8447.. sárga-10, narancs-20)
lásd főkatalógus 254. oldal

Reugő szemek KEREK vagy szempillával Ø 10 mm
(Cikkszám 70203 vagy 70172) lásd főkatalógus 469. oldal

Pihetollak
(Cikkszám 752399) lásd főkatalógus 482. oldal

Karintia kockás szalag 5 mm
(Cikkszám 7786.. piros/fehér-30) lásd főkatalógus 410. oldal

Fagolyó furattal Ø 20 mm
(Cikkszám 1552) lásd főkatalógus 68. oldal

Fagyöngy Ø 12 mm
(Cikkszám 7016.. sárga-10, narancs-20, v.zöld-51,
mohazöld-59) lásd főkatalógus 486. oldal

Maradék gyapjú

Játékszabályok: A poharat fogjuk meg 
kézzel majd a kukacot a zsinóron dobjuk fel.
Most megpróbálják a gyerekek a kukacot a
pohárral elkapni. 

TIPP
� A pohárjátékot megtölthetjük finomságok-

kal és húsvéti fészekként is használhatjuk. 
Egészen a mottó szerint: játék, szórakozás 
és meglepetés 

� Nagyobb fagyöngyöknél, a kukac valamivel 
nehezebb és a játék könnyebb lesz.

Kérem vegye figyelembe, hogy az árukészlet, az árak és az oldalszámozás egy új kiadvány
során megváltozhat. Az aktuális árukészletet a webáruházunkban megtalálja.
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