Maska Smoka

maska maska

• zielona i biała tektura
• no˝yczki
• zszywacz biurowy
• klej
• ołówek
• czarny flamaster

ok. 15 cm

ok. 20 cm

Potrzebne będą:

56 cm

SPoSób wykonania:

ok. 65 cm

1. Na zielonej tekturze rysujemy i wycinamy

Potrzebne będą:
• ciemna tektura
• ołówek
• cyrkiel
• no˝yczki
• krepa
• klej
• zszywacz biurowy

opaska opaska

SPoSób wykonania:

7 cm

1. Na tekturze rysujemy koło o Êrednicy ok. 35 cm i wycinamy je.
2. Wewnàtrz rysujemy mniejsze koło o Êrednicy ok. 12 cm i równie˝ je wycinamy.
3. Nast´pnie 3 cm od brzegu zaznaczmy
17 cm

przedstawione na rysunkach elementy:
mask´, dwa boki maski i opask´.
2. Opask´ dopasowujemy do obwodu głowy dziecka,
sklejamy i wzmacniamy zszywaczem.
3. Boki maski nacinamy wzdłu˝ linii przerywanych
na gł´bokoÊç ok. 1 cm. Uzyskane w ten sposób
skrzydełka zaginamy i przyklejamy do wygi´tej
maski.

Czapka Czarownicy

bok maski
bok maski
(2x)
(2x)

linià przerywanà kolejny okràg,
nacinamy go tak jak na rysunku,
i zaginamy na zewnàtrz.

40 cm

4. Na tekturze rysujemy pó∏kole
o Êrednicy 20 cm i wycinamy je. Nast´pnie formujemy
sto˝ek, sklejamy go i umacniamy zszywaczem.

6 cm

4. Na bia∏ej tekturze rysujemy oczy Smoka, wycinamy
je, zaginamy wzdłu˝ linii przerywanej, kolorujemy
czarnym flamastrem i przyklejamy do maski.
ok. 10 cm

9 cm

5. Nast´pnie rysujemy z´by Smoka, wycinamy

5. Zagi´ty brzeg koła smarujemy klejem i przyklejamy
od wewn´trznej strony do sto˝ka.
6. Czapk´ ozdabiamy krepà lub kolorowymi papierami.

je i przyklejamy do maski.

ok. 15 cm

Niewiadomoco

6. Z tektury wycinamy pi´ç kolców,

Potrzebne będą:

zaginamy je wzd∏u˝ linii
przerywanych i nacinamy
u podstawy. Smarujemy klejem
i przyklejamy do maski.

• kilka rolek krepy
• flamaster
• no˝yczki

SPoSób wykonania:
ok. 5 cm

1. Rozwijamy rolki krepy i fantazyjnie formujemy je

7. Za pomocà zszywacza ∏àczymy od
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3 cm

wewn´trzej strony mask´ z opaskà.

na głowie dziecka (powinny zasłoniç twarz i szyj´).
2. Zaznaczamy flamastrem miejsca na oczy,
rozk∏adamy krep´ na stole i wycinamy d∏ugi,
wàski prostokàt.
3. Zak∏adamy na g∏ow´ i przewiàzujemy krepà.
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