Kézműves foglalkoztató
Készíts orrszarvút!

Szükséges anyagok és eszközök
papírhenger, kis darab karton, kevés szürke
papír vagy festék, ceruza, filctoll, ragasztó, olló

Ilyen nehéz, ilyen erőteljes állatot eddig még nem készítettünk, de nincs ok az aggodalomra, az orrszarvú
annyira karakteres állat, hogy ha csak a fejét szépen kivágod, már akkor is biztos lehetsz a sikerben.
Az orrszarvú törzse nagyon emlékeztet a henger-formára, ezért a
legegyszerűbb, ha mi is papírhengert használunk. Ha van otthon
kéztörlős hengered, akkor egy elég, ha nincs, akkor a vécépapíros
hengerből két darabra lesz szükséged. Az egyik maga a törzs, a
másikat a lábakhoz és a farok elkészítéséhez fogad használni.
A törzs egyik végét kinevezzük az orrszarvú farának és a
díszdobozokhoz hasonlóan "bezárjuk". Két egyforma körívet rajzolj be
ceruzával, kb. 1,5 cm mélységben. A vonalat a körmöddel vagy az olló
hegyével nyomkodd át, így azon az íven megpuhul, hajlíthatóvá válik
a papír. Ha kész vagy, óvatos mozdulatokkal hajtsd a henger oldalát
befelé, a mellékelt fotón láthatod, nagyjából milyennek kell lennie. Az
egyik kihegyesedő részt hajtsd le, ez nehéz, mert itt már két réteg erős
papírral kell megküzdened. Ha nem megy, kérj felnőtt segítséget! A
másik kihegyesedő részt vágd le! Így majdnem kész az orrszarvú
far-része, már csak a farkát kell a háti részhez ragasztanod, de ezzel
még várj picit.
Elkészítjük a négy lábat. Ezek rövidek, erősek, de nem kifejezetten
oszlopszerűek, tehát középen kicsit be kell karcsúsítani őket. A másik
hengeredből vágj le egy szeletet, kb. 4-4,5 cm széleset. Vágd négy
egyforma darabra és máris megvan a négy láb. Karcsúsítás
következik, majd alulra mindegyikre rajzold rá a 3 patát, hiszen az
orrszarvú páratlan ujjú patás. A középső a legnagyobb, ezt igyekezz
hangsúlyozni. Ha jól sikerült az előrajzolás, jöhet a sötétszürke vagy
fekete filctoll! A láb felső részét én két helyen bevágtam, hogy a
felragasztás során szebben és jobban tudjanak a törzshöz simulni.
Gyorskötésű ragasztóval rögzítsd a lábakat a henger két végéhez!
Most, hogy már stabilan áll a jószágunk, következik a fej elkészítése,
de előtte a hengerbe, azaz a törzsbe a nyitott résznél két bevágást kell
készíteni, arra ügyelve, hogy megegyezzen a farok elhelyezkedésével,
tehát tulajdonképpen az állat képzeletbeli gerince és hasa mentén. A
mellékelt fotó alapján egy kb. féltenyérnyi kartonra rajzold meg az
orrszarvú fejét. A tülök nagyságát nyugodtan megváltoztathatod,
lehet jóval nagyobb is, a legnagyobb méretű, amiről hiteles adat van,
másfél méter hosszú volt! Az orrszarvúnak arányaiban nagyon kicsi a
szeme, mikor megrajzolod a fület, orrlyukat és a szemet, erre figyelj.
Ha végeztél a ki- és megrajzolással, szépen, pontosan vágd ki a fejét
és illeszd a két bevágásba. Szorulni fog, nem is kell hozzá ragasztó.
Az orrszarvú vastag bőre is meg tud gyűrődni, ez jellegzetessé teszi a
megjelenését. A lábai fölött a törzs alján szinte mindig láthatóak ezek
a formák, így én is ráragasztottam ezeket a kis íves papírokat a lábak
illesztési helyére, ezzel egyben el is takartam a rögzítést.
Az orrszarvú színe szürke vagy vörösesbarna, az élőhelye határozza
meg, hiszen bármilyen hatalmas és erős állat is, neki is rejtőszíne van.
Ezt a színt vagy ragaszd rá kisebb papírokból vagy sűrű festékkel át is
festheted. Nekem sok pici szürke papírom van, ezért a ragasztást
választottam. Befedtem a popsi-részt és ezután rögzítettem az
elkeskenyedő farkat, majd eltakartam szürke papírral, ami nemcsak
elfedte, de meg is erősítette a farok illesztését.

Kézműves foglalkoztató
Készíts zsiráfot!
Az állatkertben a zsiráfok környékén biztos, hogy mindig lehet látogatókat látni, ezt a pompás, hatalmas állatot
nincs olyan szülő, hogy meg ne mutassa gyermekének. Milyen izgalmas lenne, ha annyira szelídek lennének,
hogy a hasuk alatt bujkálhatnánk, mit is mondok – aki kicsit alacsonyabb, le sem kellene hajolnia!

Szükséges anyagok és eszközök
ceruza, filctollak vagy színes ceruzák, újrahasznált kartonpapír, színes kartonpapír, olló, tűzőgép
A fotón látható sablonokat másold át egy kartonlapra, kiválóan
megfelel erre például egy kiürült műzlisdoboz. A sablonokat
szépen, pontosan vágd ki! Azért használunk két sablont, mert a
zsiráf két oldalán máshogy állnak a mellső lábak. Ha
azonosmódon álló mellső lábakat akarsz, akkor a szélesebb
terpesztésűt válaszd.
Miután megvagy a sablonokkal, egy homokszínű, világosbarna
vagy sárgás árnyalatú kartonra másold át a két/egy zsiráfod.
Ceruzával pontosan rajzold körbe, az egyiknél a fültől indulva
egészen a lapockáig, a hátán látható „púpos” formáig, rajzold
be a sörény vonalát, majd a patákat és a lefelé tekintő szemeket
is. Szintén ceruzával a zsiráf foltjait is rajzold elő, így sokkal
könnyebb lesz majd a mintázat kialakítása!
Ezután a színezés következik. Ez talán kicsit monoton, unalmas
munkafázis lehet, ha belefáradtál, hagyd abba, pihenj és utána
folytasd a barna foltok kitöltését. Minden zsiráfnak más a foltja,
olyan, mint a mi ujjlenyomatunk. De még a különböző
zsiráﬀajtáknak is jellemző, azaz eltérő a foltozottsága. Ha van
kedved, nyomozz kicsit a neten, hogy neked melyik tetszik a
legjobban! Van, amelyik fajtánál nagyok, van, amelyiknek jóval
kisebbek a foltjai, van fajta, ahol élesek, határozottak a
kontúrok, van, amelyiken elmosódott a foltok széle. Ha ilyet
szeretnél, akkor inkább a színes ceruzát használd, filctollal
nagyon nehéz finom átmeneteket kivitelezni. A zsiráf homlokán
általában nincsenek foltok, egységesen sötétebb színű, mint az
állat alapszíne.
A zsiráfok szarvainak végét szőrpamat borítja, minél fiatalabb,
annál dúsabb ez a szőrzet. Így bizony még a korukat is meg lehet
állapítani. Jelezd az állatodon, a patákat pedig feketére színezd!
A farka végén bojt látható, ezt is jóval sötétebbre színezheted,
hosszabbra is vághatod, mint a sablon-zsiráfé.
Ha végeztél a színezéssel, vágd ki a zsiráfod! Illeszd össze a két
oldalt és tűzőgéppel tűzd össze a lapockájánál, azaz a púpszerű
résznél és a faránál. Én a nyaka felső részéhez is tettem egy
rögzítést, de ez nem szükséges feltétlenül. Mikor összetűzted a
jobb és baloldalt, apró vágásokkal alakítsd ki a sörényt, a
szarv-végi pamatot. Én a füleket és a szarvakat is kicsit
széthúztam, hogy jobban látszódjon, hogy kettő-kettő van
belőlük. A sörényt is borzold kicsit össze, hogy életszerűbb
legyen, a lábakat húzd szét annyira, hogy meg tudjon állni a kis
papírfigura.
Ha nagyon alapos akarsz lenni, akkor a belső oldalon is feketére
színezheted a patákat.

Kézműves foglalkoztató
Készíts gazellát!
Szükséges anyagok és eszközök
kartonpapír, színes ceruza vagy akrilfesték, lágyított drót, fehér fonál vagy szívószál, 4 fekete
gyöngyszem, 1 db sasszeg vagy miltonkapocs, grafitceruza, ragasztó, olló
A gazellák finom, törékeny , légies megjelenését nem könnyű papírba önteni, ezért ha van felnőtt segítséged,
most mindenképpen nagy hasznát fogod venni a közös munkálkodásnak. Módszerünk ismerős lesz, csak
egy-két helyen használunk ragasztó pisztolyt, illetve dróttal is dolgozunk és ebben bizony elkél a felnőttek
tapasztalata, segítő keze.
A félbehajtott azaz felezős technikát már többször alkalmaztuk, tehát
ismerős lehet azoknak, akik velünk együtt egy ideje már készítik saját
állatkertjüket. A Mhorr gazellánál most annyit változtatunk, hogy a fejét
külön rajzoljuk meg, sasszeggel erősítjük majd fel, így mozgatni tudja a
kecses nyaki résszel együtt. A fotón látható sablon alapján készítsd el
először magát a sémát, lehetőleg újrahasznált papírból, majd rajzold át egy
kb. A/5 méretű másik kartonra. Én erre is egy műzlisdobozt használtam, a
belső oldala fehér, a másikat pedig majd amennyire kell, leragasztom. Az
előrajzolt formát vágd ki, a mozgatható nyakkal -fejjel ugyan így járj el. A
fekete pontokat te is jelezd, itt kell majd kilyukasztani a kartont a
sasszegnek.
A minta alapján színezd ki a gazellát. Ceruzával vagy sűrű, nem vizezett
festékkel, csak barna színt használva. A nyak alsó részén díszelgő fehér folt
fontos, ez minden Mhorr gazellán látható, ahogy a mintázat többi része is
mind jellemző erre a gyönyörű gazellára. Ha nagyon biztos kezed van és
nagyon vékony ecseted, akkor a fejen a finom, apró részleteket, a szemet,
orrot, szájat és a szarv bordázottságát is festheted, én ehhez grafitceruzát
és tűfilcet használtam.
Most jön a drótozós rész: a száraz, szikár alsólábszár elkészítése. Olyan
vékonyak ezek a lábak, hogy ha papírból vágnánk ki, akkor az nem tartaná
meg az állatunkat. Ezért kell a drót, aminek az is az előnye, hogy miután
felragasztottuk, kedvünkre hajlíthatjuk, beállítva, hogy is lépjen a gazella.
Négy darab 20-25 cm hosszú drótra van szükség, amit félbe kell hajtani. Ha
van közepes nagyságú fekete kásagyöngyöd, fűzd középre, már meg is van
a négy kicsi pata. Ha nincs, akkor úgy jártál mint én, más megoldást
keresünk. Én gyufaszálra sodortam fel a négy drótot, jó szorosra, hogy ne
mozogjon a kicsi fadarab. Mikor végeztem a sodrással, picire levágtam a 4
gyufaszálat, és filctollal befeketítettem, így alakult ki a 4 patácska. A
sodratokat , aminek mind a 4 szál esetében egyforma hosszúnak kell
lennie,fehér fonállal tekertem be, de ha van egy fehér vékony szívószálad,
az is tökéletesen megteszi. Vágd 4 egyforma hosszra, amekkora a te
gazellád alsó lábszára és egyszerűen fűzd a drótra, mintha szalmagyöngy
lenne. Ha fonalazol, a kívánt hosszúság betekerése után a maradék drótot
és fonalat a papírtest belső oldalához ragasztjuk erősen, gyorskötésű
ragasztóval.
Már csak a fej-nyaki rész felerősítése van hátra, és kecses gazellád máris
futhat a többiek közé! Milton kapcsot használunk, de mielőtt a kartonba és
a nyakba lyukat fúrnál, próbáld ki, hogy a te jószágodnál is megfelelőek-e a
jelölések. Ha nem, tedd máshová a lyukasztást, csak ne nagyon a papír
szélére, mert akkor könnyen elszakadhat. Mikor széthajtod a sasszeg
lábait, ne legyen túl szoros, hogy mozgatható maradjon a
kartonpapír-nyak. Állítsd be stabilra a gazella lábait, lépjen, hegyezze a
füleit, hogy aztán a tágas kifutóban könnyedén elnyargalhasson.

Kézműves foglalkoztató
Állatkerti térkép
Ha hétről-hétre követed a Készíts saját állatkertet! megjelenéseket nyár végére össze tudod illeszteni a
térképrészletek alapján a Fővárosi Állat és Növénykert egész területét.
A kézműves foglalkoztató segítségével elkészítheted az egyes zónákban élő állatainkat otthon fellelhető
anyagokból, akár hulladékból, maradék textilekből.
A térképrészletek összeillesztését segítik az utak, állatházak, zónák elnevezése. Ha bővíteni szeretnéd más
egységekkel, zónákkal az állatkerted arra is adnak lehetőséget az A/4-es méretű térképdarabok.
Ahogy időben haladunk a zónák elkészítésével előkerülnek majd a kiegészítők is, ahol fontos szerepe lesz
például a zónák színének. De egyenlőre erről többet még nem árulunk el!

Mi így képzeltük el a Szavanna zónát!

Kézműves foglalkoztató

Egy kis meglepetés! Így néz ki

A mi állatkertünk...

