USTVARJALNICA

PRAVLJIČNI VRT

Vedno sem razmišljal, kakšno srečo imajo mala bitja (saj se spomniš risanke
z modrimi bitji), ki stanujejo v gobicah. Tako majhne hiške je preprosto
opremiti in lahko si naredijo vse, kar jim srce poželi. No, zdaj sem tudi jaz
naredil svoj pravljični vrt, mojim tetam in babici je res zelooo všeč. Naredi
ga tudi ti, saj sploh ni težko. In veš, kaj je pri tem najboljše? Lahko ustvariš,
kar si želiš, možnosti je neomejeno.

NAVODILA ZA IZDELAVO PRAVLJIČNEGA VRTA
Spremeni posodo z rastlinami v čudovit, pravljični vrt.

Potrebuješ:
•
•
•
•
•
•

škarje,
žico,
klešče za oblikovanje žice,
akrilne barve in čopiče,
pisan lepilni trak v zeleni barvi,
lesene ščipalke,

• dva enaka gumba,
• kamne,
• posodo z nasajenimi rastlinami
in dodanimi kamenčki za potko;
lahko dodaš tudi modro tkanino
za potoček.

Naberi kamne, ki so vsaj na eni strani malo bolj ravni, da ti bo šlo risanje
lažje od rok. Kamne očisti in najprej s tanjšim črnim čopičem
ali flomastrom izriši predlogo.

Tako za hiško na kamen narišeš vrata, okna, streho, dodaš še zanimive
podrobnosti, kot so kljuka na vratih, dimnik, cvetje na okenskih policah,
in jih nato pobarvaš z akrilnimi barvami.

Kolo izdelaš iz dveh gumbov in žice.

Z žico povežeš kolesi, na sliki je lepo prikazano, kako potegneš žičko, da
lahko oblikuješ krmilo in sedež. Kolo je gotovo.

Iz pisanega lepilnega traku izrežeš liste in jih nalepiš na ščipalko.

Drevo je narejeno. Za večjo obstojnost kamne popršiš z akrilnim lakom.

ZDRAVKOVA FINTA
Pravljični vrt ima lahko ogromno dodatkov in bitij, možnosti je neskončno.
Lahko uporabiš figurice iz plastičnih jajčk in jih na novo pobarvaš. Ali pa
iz majhnih kamnov sestaviš večje hiše in celo grad ter jih porišeš. Najbolj
zabavno je, da lahko pravljični vrt vedno znova dopolnjuješ.
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