USTVARJALNICA

POSODICA ZA RASTLINE

Moj trenutni ustvarjalni izziv so pisane posodice za rastline. Tako zbiram
prazne plastenke in iz njih izdelujem različne posodice. Uporabne so vse
odpadne plastenke. Tiste od mlečnih izdelkov so navadno že pobarvane v
belo in je nanje precej lahko risati, saj jih ni treba barvati. Po drugi strani
so prozorne plastenke večje, in tako lahko moja obdarovanka vanjo posadi
večjo rastlino. Saj ne vem, česa bi se lotil. Pridruži se mi in pokažem ti,
kako se izdela ljubka posodica za rastlino. Povabi še brata, sestro ali nesi
navodilo v šolo, verjamem, da bo učiteljica navdušena nad tvojo (ups, mojo)
idejo. Skupno ustvarjanje je še toliko bolj zabavno.

NAVODILA ZA IZDELAVO
OBESKA IZ FOLIJE
Navduši mamo s posodico za
rastline.

Potrebuješ:

• plastenke jogurta, mleka ali
osvežilnih pijač,
• flomastre različnih barv za
risanje po plastiki ali akrilne
barve,
• čopiče,
• olfa nož ali škarje.

Izberi si žival, ki bo motiv za tvojo plastenko. Svetujem ti, da pobrskaš po
svojih pobarvankah (tam najdeš resnično veliko zalogo likov) ali ga morda
poiščeš na spletu. Pa pozor, žival naj ima obliko, ki se prilega plastenki.
Motiv prerišeš na plastenko. Ne pozabi poudariti značilnosti, ki jih ima
žival. Ali so to zajčja ušesa in zobki, mišji smrček, sovje oči in krila, lisičji
gobec, pandin trebušček …

Lik izreži s škarjami ali olfa nožem, pri čemer prosi za pomoč odraslo
osebo. Najprej odrežita plastenko nad ušesi, nato jo še obrežita ob liku.

Nato se loti barvanja plastenke, če želiš, da je drugačne barve ali če je bila
v osnovi prozorna.

Posodica je nared. Vanjo le posadi primerno rastlino. Svetujem ti, da
rožico pustiš v originalnem lončku, tako jo bo lažje zalivati in bo odvečna
voda odtekla v plastenko. Tako jo bo mogoče odliti in bo imela rastlina
pravo količino vlage.

ZDRAVKOVA FINTA
Večje plastenke osvežilnih pijač imajo na dnu štiri »nogice« Te so bolj
primerne za živali s štirimi nogami, ker tako poudarijo žival, ki jo narišeš.
Manjše plastenke, ki imajo navadno več nogic, pa so super za hobotnice
in druge živalce, ki so bolj trebušaste oblike (medvede, sovice, ptice …).
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