
ALAPANYAG
Feszített vászon szögletes 40 x 40 cm
(Cikkszám 28846) lásd főkatalógus 290. oldal

Marabu - Primar - festék
(Cikkszám 2211.. összes színben) lásd főkatalógus 267. oldal

Deco Marker SZABVÁNYOS
(Cikkszám 2280.. fekete-90, ezüst-92) 
lásd főkatalógus 294. oldal

Künstler - Acryl - Bevonat
(Cikkszám 28672) lásd főkatalógus 287. oldal

TIPP
A gyerekek a legjobb, ha egymás után és
csendben festenek, mivel így jobban tudnak
koncentrálni. Lehetséges volna még egy
odaillő, halk háttérzene. 

A közösségi kép azon módszerek egyike, ahol interakcióról van szó. Inkább kisebb
csoportoknak alkalmas. Egy közösségi képnél mindig szükség van egy témára, ami-
hez a gyerekek igazodnak. Mi az „építőkockákkal a közösségért“ témát választottuk. 

KÖZÖSSÉGI KÉP MARABU PRIMARFESTÉKKEL

Építőkockákkal 
a közösségért

1 Első lépésként osszuk fel a feszí-
tett vásznak azonos nagyságú kock-
ákra (csoport- ill. osztálylét-szám tól
függően). 2 Minden gyermek elkés-
zít egy mezőt. 3 Ala pozzuk le a felü-
letet Marabu - Primar - festékkel és
fessük rá tetszés szerint a különböző
mintákat, rajzokat stb. 4 Egy hozzáillő
színnel tegyünk rá egy ujjlenyomatot

majd fekete vagy ezüst színű Deko
Marker filccel írjuk oda a nevet. Ha
a gyerekek még nem tudnak írni,
akkor a felnőtt írja oda! 5 Válasszuk le
a kockákat az ezüst színű Deko
Marker filccel. 6A készre festett képet
a kifakulás és por elleni védelem érde-
kében kenjük be mű vészi Acryl
bevonóval (felnőtt). Így már el is kés-

SZERSZÁMOK
Ceruza, radírgumi
Ecset
lásd főkatalógus 133-135. oldal

OKTATÁSI CÉLOK
� Színek keverése
� Egy kép közös elkészítése
� Eltérő vonalak és minták kitalálása
� Kikapcsolódás egyszerű technikával és

adott képfelosztással

zült a színes közösségi kép sok külön-
böző építőkockából építve. 7 Más
téma is választhat, pl.: fessünk egy-
ütt egy iskolát. Más előírások is
választhatóak: csak 4 kü lönböző
színnel festünk, egy közös kép csak
formákból, egy bizonyos célt adunk
meg, festés Gustav Klimt szerint,
egy őszi kép, stb. Jó szórakozást! 

Kérem vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámo-
zás egy új katalógus kiadványával változhat. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálhatja gyorsan a webáruházunkban is.
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