
Elefánt, zebra, tehén, csirke
1 Modellezőmasszából a csirkecsőrt,

a tehén- és a zebraarcot és az elefán t-

SZERSZÁMOK
JOVI háromszögű - színes ceruza
(Cikkszám: 28395) lásd főkatalógus 258. oldal

Ecset
lásd főkatalógs 133-135. oldal

Olló, ragasztó, ceruza

ALAPANYAG
Tojástartó
(Cikkszám: 22173) lásd főkatalógus 268. oldal

Hungarocell tojások
(Cikkszám: 7616) lásd főkatalógus 424. oldal

Patio Paint
(Cikkszám: 2223.. kül. színekben) lásd főkatalógus 296. oldal

Marabu - Ceramica
(Cikkszám: 2215.. kül. színekben) lásd főkatalógus 268. oldal

Marabu porcelánfestő filc
(Cikkszám: 2218.. kül. színekben) lásd főkatalógus 268. oldal

EFA Plast modellező massza
(Cikkszám: 8413) lásd főkatalógus 155. oldal

Színes rajzlap
(Cikkszám: 2023.. fehér-01, barack/bőrszín-22)
lásd főkatalógus 217. oldal

Rumba - Gyapjú 
(Cikkszám: 6421.. piros-30, fekete-90)
lásd főkatalógus 328. oldal

Dísztollak - Marabu
(Cikkszám: 7521.. fehér-01) lásd főkatalógus 441. oldal

Alu - barkácsfólia
(Cikkszám: 2050) lásd főkatalógus 231. oldal

Gyapjú
(Cikkszám: 6732.. sárga-10, natúr barna-80)
lásd főkatalógus 436. oldal

Barkácsfilc - méteráru
(Cikkszám: 6720.. piros-30, sötétzöld-59)
lásd főkatalógus 432. oldal

OKTATÁSI CÉLOK
� Kísérletezés különböző színekkel
� A finom motorika képzése
� Az absztrakciós képesség iskolázása

FESTETT TOJÁSTARTÓK

Divatosan 
a tartóban

orrmányt megformázzuk. A tojást a

tartóba helyezzük, a modellezett

részeket a helyes helyzetbe erősen

rányomjuk, majd ismét levesszük és

száradni hagyjuk. 2 A tojástartókat a

minta alapján kerámiafestékkel és

porcelánfestékkel festjük. Először ala-

pozzuk és száradás után a megma-

radt állatmintákat felrajzoljuk. A tojáso-

kat Patio Painttel fessük le. 3Az egyes

füleket a minta alapján kivágjuk, hajto-

gatjuk és felragasztjuk. 4 A zebrának,

a csirkének és a tehénnek egy kis

gyapjúdarabot, az elefántnak össze-

borzolt dísztollakat ragasztunk fel.

A gyerekeknek sok örömet okoz, lepkékkel, nyulakkal és 
csibékkel a tavaszt üdvözölni és a húsvéti előkészületeken
résztvenni. De csodálatos, mit is csinálhatunk egy ilyen tojással!

5 A megszáradt modellezett része-

ket Patio Painttel fessük és a tojá-

startó szélére ragasztjuk.

Király, királynő, udvari bolond
Az alakokat ugyanazon módon,

mint az állatokat elkészítjük. Az

orrokat modellezzük, a hajnak

gyapjút ragasztunk fel. Az orrot és

az arcocskát színes ceruzával satí-

rozzuk. A koronát alu-barkácsfóliá-

ból kivágjuk és a hajra rögzítjük. Az

udvari bolond sapkáját filcből kivág-

juk, a széleken összeragasztjuk és

a tojásra helyezzük.

Kérem vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámo-

zás egy új katalógus kiadványával változhat. A jelenlegi kínálatunkat

megtalálhatja gyorsan a web-áruházunkban is.
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