
Kézműves foglalkoztató
Készíts kengurut!

Ha máshonnan nem is, Micimackó meséjéből szinte mindenki ismerheti Kangát, a kedves kenguru anyukát és 
kifejező nevű utódát, Zsebibabát. Mikor gyerekekkel sétálunk a kifutójuk mellett, minden gyerek örömmel 
tanulmányozza a valóságos kengurukat és örömüket még tovább fokozza, ha a kölyök kenguru beugrik anyja 
védelmet nyújtó erszényébe. Most itt a lehetőség, hogy a saját állatkertedbe is beköltözzön ez a különleges 
állat.

A fotón látható sablont másold át egy kartonra, ami lehet 
bármilyen újrahasznált keményebb papír. Vágd ki és helyezd arra 
a kartonra, ami a kengurud alapszíne lesz. Ez lehet szürke vagy a 
barna többféle árnyalata. A kartont hajtsd félbe úgy, hogy a sablon 
minden része ráférjen. A sörényes hangyászhoz hasonlóan 
készítjük el ezt az állatot is, tehát ugyanúgy a hajtásvonal lesz az 
állat gerince.A kemény kartont azonban nem könnyű vágni, 
duplán pláne nem, tehát ha úgy gondolod, hogy ezt még nem 
vállalod, akkor nyisd szét az alapul szolgáló kartont és inkább 
rajzold ki teljesen a kenguru két oldalát!

Ha elkészültél a körbevágással már ki is próbálhatod, hogy 
stabilan megáll-e a kenguru. Ki kell egészítenünk a figurát egy 
farokrész-folytatással, mert a sablon csak a farok egyharmadáig 
tart, a támaszkodás miatt. A farkat vágd ki és hajtsd félbe. A két 
végét fekete ceruzával színezd be! Általában elmondható, hogy a 
kenguru minden „végződése”, azaz a mancsai, lábvégei, a farka, a 
füle legszéle mind-mind fekete vagy nagyon sötét barna. Te is 
színezd ki ezeket a részeket! Rajzold meg a nagy szemet, orrát és 
füleit is árnyékold egy kicsit! Jellemző a kenguruk színezetére, 
hogy mellkasuk és hasuk mindig világosabb szőrrel borított, ezt is 
jelezheted akár színes ceruzával, akár zsírkrétával. A színezés 
után ragaszd a farokrészt a helyére! Én ezt úgy csináltam, hogy a 
támaszkodó részt kb. 1 cm mélyen bevágtam a hajtásvonalon és 
belülről ragasztottam hozzá a farok kiszínezett folytatását. 

A fotók között láthatsz egy olyat is, amin csak egy pici fejsablon 
van egy sötétebb barna kartonon. Ő lehet a kölyök, ha azt is 
szeretnél a felnőtt kengurud zsebébe. Éppen kikukkant az 
erszényből, ezért csak a fejét láthatjuk. Az alapszíntől eltérő 
barnát választottam, hogy hangsúlyt kapjon, jól látszódjon a kis 
kenguru feje. Kivágás és a szemek, orr berajzolása után ragaszd az 
erszény és a comb találkozásához.

El is készültél, nyújtózz egy nagyot!

Kengurut készíteni igazán nem volt nehéz. Ha van kedved és 
alapanyagod, még kivághatnál néhányat, mert a kenguruk 
csapatokban élnek, s itt, az állatkertben is vígan élvezik egymás 
társaságát.  
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Kézműves foglalkoztató
Készíts koronás galambot!

A boldogság kék madara – ezt a jelképes mesealakot a felnőttek is jól 
ismerik és emlékeznek rá, hisz sok mese szól arról, hogy az emberek 
mennyire szeretnék magukhoz édesgetni ezt a különleges madarat. A 
pompás koronásgalamb valóban olyan, mintha a meséből lépne elénk, 
gyönyörű színe, különleges koronája láttán mindenki tágra nyitja a 
szemét. 

Hasonlóan eddig készített madarainkhoz, a koronásgalamb alapja is 
egy parafadugó. Ehhez erősítjük a megsodrott drótot, amiből a nyaki 
részt alakítjuk ki. Mivel a galamb teste hátul, a farokrésznél 
elkeskenyedik, ezért a dugó hátsó részét kicsit meg kell faragni. Ehhez 
kérj felnőtt segítséget! 
A galamb testének beborításához kétféle kék filcanyagot használunk. 
Egy nagyobb darab középkék árnyalatút a test egészének 
betakarásához, és egy kisebb darab sötétkéket, ebből szabjuk ki a 
szárnyakat illetve a farktollak egy részét. A galamb fején egy jellegzetes 
sötét szem-maszk is látható, ehhez is majd a sötétkék filcet fogjuk 
használni.
A fotón látható sablonok segítségével vágd ki a saját sémáidat! Tedd a 
filcekre, rajzold körbe és vágd ki. A sötét anyag kirajzolásához világos 
ceruzát vagy vékonyra kopott szappant használj. „Öltöztesd” fel a 
galambot: a hátára és a hasa aljára ragassz egy-egy filc-csíkot, kb. egy 
cm széleset. A madár oldalaira ragaszd fel a két leegyszerűsített 
madárformát. A fejénél még látszódhat a drót, ne ĳedj meg, ennek még 
így kell kinéznie! Folytasd a ragasztást: a két szárnyat a test két 
oldalára, míg egy kisebb farokrészt a galamb hátán futó csíkra helyezz. 
Ezt a kisebb sötétkék filcet úgy erősítsd oda, hogy a madár középkék 
alapszíne a farok végénél kilógjon, ez nagyon jellegzetes a 
koronásgalamboknál. 
A fejen való aprómunkák következnek: a zseníliagolyót erősítsd a 
dróthoz. Én ehhez ragasztópisztolyt használtam: olyan mélyen 
nyomtam a puha golyót a dróthoz, hogy azt teljesen körbe ölelte, így 
erősen hozzákötött. Ha úgy érzed, hogy túl kicsi a fej, tekerj még rá 
ugyanolyan vagy hasonló színű kék fonalat, így növeld a golyó 
nagyságát. Bár a kicsi fej nem probléma, arányaiban a koronásgalamb 
feje inkább kicsi a testtömegéhez képest. A fejre próbáld rá a sötétkék 
„álarcot”. Mikor megfelelő méretű lett, akkor én pár öltéssel rávarrtam 
a két pici piros filcanyagot, ami a galamb szeme. Ha neked van két 
szem piros gyöngyöd, akkor inkább azt használd, csinosabb és 
könnyebb is vele dolgozni. Homokszínű filchulladékból kialakítottam a 
madár csőrét és az álarc alá ragasztottam. A csőrt készítheted 
kartonpapírból is, a lényeg, hogy megálljon, mikor felerősítetted.Már 
csak a galamb különleges koronája van hátra! Ha van otthon pici 
csipkedarabod, máris használhatod, de ha nincs, akkor megteszi egy 
kis darab tüllanyag is. Végső esetben egy kék papírból is nagyszerű 
koronát csipkézhetsz!
Ha még mindig tart a türelmedből, akkor készíthetsz tekert drótból 
lábakat, úgy, mint a kazuárnál, csak nem hosszú, hanem rövid 
lábacskákat, melyeket kékes fonállal tekerj körbe. Ha elfáradtál, akkor 
egyszerűbb láb-megoldás is megteszi – ültesd a galambot egy kisebb 
dugóra. Mielőtt odaragasztanád, keresd meg a súlypontját, mert csak 
akkor nem fog billegni a jószág, ha erre a pontra helyezed.  
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Kézműves foglalkoztató
Készíts sisakos kazuárt!

Igazán különleges megjelenésű ez a nagytestű futómadár, valóságos 
csemege lesz elkészíteni! Sokféle anyagot használunk és vadító színeket, 
hogy visszaadjuk a kazuár meglepő színeit, furcsa tollazatát, nagyon 
erős, karmos lábairól már nem is beszélve! A kazuár elkészítéséhez, mivel 
drótot kell vágni és sodorni, hajlítani, jó, ha felnőtt segítséget kérsz.
Az első lépés a váz elkészítése: a parafadugóra rá kell erősíteni a két 
lábat. Én ehhez pezsgősdugót használtam, középre csavartam egy 
hosszabb (22-25 cm) drótot, jól rászorítottam a dugóra és a maradékot 
megsodortam. Ezzel az egyik láb készen is lett. A másik lábnak szánt 
drótot (kb. 20 cm) átbújtattam a dugó köré tekert drót alatt, 
félbehajtottam és szintén megsodortam. A másik láb is kész így, a sodrás 
révén erős és stabil drótszálunk lett. A kazuár nyakát szintén sodrott 
drótszál adja, ezt először egy ceruza köré csavarva megfelezem. Így 
kialakul egy kör, ide fogjuk majd a madár fejét feltekerni. A drótszálakat 
tovább tekerveelkészítjük ezt a sodratot is, amit a pezsgősdugó 
vastagabb végébe dugunk. Ha nagyon erős a dugó, akkor egy cipészárral 
vagy zsákvarrótűvel lyukasszuk ki előre, így könnyebben belemegy a 
drótszál. A váz elkészült: már csak fel kell öltöztetnünk madarunkat 
különleges tollruhájába!
A tolldíszt filcanyagokból és fonalakból állítjuk össze. Fekete filccel 
beborítjuk a kazuár testét, úgy, hogy a dugó végénél, a farokrészen 
nyúljon túl a filc. A nyaki drótszálat tekerjük körbe szorosan kék fonállal. 
A fejtetőn pompázó szarulemezt, sisakot szürke filcből vágjuk ki, ahogy a 
madár hegyes csőrét is. Maga a fej nagyon feltűnő kék színű, én fonalat 
gombolyítottam a fémkörre, így alakult ki. Betekerjük a lábakat is, ha van, 
vastag, szürke fonál az ideális, ha nincs, fekete, barnás vagy kékes szín is 
megteszi. Ne tekerjük teljesen végig a szálat, az utolsó fél cm-t hagyjuk 
szabadon, ezt fogjuk a talpul szolgáló parafába szúrni, hogy megálljon a 
lábán a madarunk. A sok tekerés után haladósabb művelet következik: a 
lazán a kezünk köré tekert fekete fonalat ráragasztjuk a kazuár testére, 
ami már amúgy is fekete. A kazuárnak a különleges tollazatát próbáljuk 
ezzel a fonalas megoldással megjeleníteni. Aki ismeri a madarakat, már 
gyanakodni fog, hogy te kazuárt készítesz …
Aprómunkák következnek ezután, melyek tovább árnyalják a madár 
karakterét: a kék fejre felragasztjuk a taréj és a csőrt. A csőr melletti részt 
kicsit megsötétítjük, én fekete filctollal besatíroztam, és közel a csőrhöz 
felragasztjuk a szemet is. Ehhez 2 pici barna gyöngyszem tökéletes, ha 
nincs, kis filc köröcskével pótoljuk. A szemmel körülbelül egy 
magasságban van egy fekete pont a kazuárok fején, ezt is odarajzolhatod. 
A nyak kékben pompázó színét két nagy bőrlebernyeg teszi még 
érdekesebbé, pirosan rikít mindkettő. Ezeket is felragasztjuk két kis piros 
filcanyagból. 
A lábakat egy levágott parafadugó-szeletbe szúrjuk, hogy megálljon a 
kazuár. Minél nagyobb a dugó átmérője, annál stabilabban állhat a 
madarunk, ezért én ehhez is pezsgősdugót használtam. A dugóba jó 
mélyen (4-5 mm) beleszúrjuk a lábak végeit, egészen addig, ahol véget ér 
a tekerés. Ha nem áll meg rögtön a madarunk, akkor a lábak finom 
állítgatásával be tudjuk állítani az egyensúlyt. A láb körbetekeréséhez 
használt fonállal az erős, karmos ujjakat is felragasztottam a dugóra, mert 
a kazuár bizony nem csak futásra, hanem tépésre is használja vaskos 
ujjait.
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Hasonlóan eddig készített madarainkhoz, a koronásgalamb alapja is 
egy parafadugó. Ehhez erősítjük a megsodrott drótot, amiből a nyaki 
részt alakítjuk ki. Mivel a galamb teste hátul, a farokrésznél 
elkeskenyedik, ezért a dugó hátsó részét kicsit meg kell faragni. Ehhez 
kérj felnőtt segítséget! 
A galamb testének beborításához kétféle kék filcanyagot használunk. 
Egy nagyobb darab középkék árnyalatút a test egészének 
betakarásához, és egy kisebb darab sötétkéket, ebből szabjuk ki a 
szárnyakat illetve a farktollak egy részét. A galamb fején egy jellegzetes 
sötét szem-maszk is látható, ehhez is majd a sötétkék filcet fogjuk 
használni.
A fotón látható sablonok segítségével vágd ki a saját sémáidat! Tedd a 
filcekre, rajzold körbe és vágd ki. A sötét anyag kirajzolásához világos 
ceruzát vagy vékonyra kopott szappant használj. „Öltöztesd” fel a 
galambot: a hátára és a hasa aljára ragassz egy-egy filc-csíkot, kb. egy 
cm széleset. A madár oldalaira ragaszd fel a két leegyszerűsített 
madárformát. A fejénél még látszódhat a drót, ne ĳedj meg, ennek még 
így kell kinéznie! Folytasd a ragasztást: a két szárnyat a test két 
oldalára, míg egy kisebb farokrészt a galamb hátán futó csíkra helyezz. 
Ezt a kisebb sötétkék filcet úgy erősítsd oda, hogy a madár középkék 
alapszíne a farok végénél kilógjon, ez nagyon jellegzetes a 
koronásgalamboknál. 
A fejen való aprómunkák következnek: a zseníliagolyót erősítsd a 
dróthoz. Én ehhez ragasztópisztolyt használtam: olyan mélyen 
nyomtam a puha golyót a dróthoz, hogy azt teljesen körbe ölelte, így 
erősen hozzákötött. Ha úgy érzed, hogy túl kicsi a fej, tekerj még rá 
ugyanolyan vagy hasonló színű kék fonalat, így növeld a golyó 
nagyságát. Bár a kicsi fej nem probléma, arányaiban a koronásgalamb 
feje inkább kicsi a testtömegéhez képest. A fejre próbáld rá a sötétkék 
„álarcot”. Mikor megfelelő méretű lett, akkor én pár öltéssel rávarrtam 
a két pici piros filcanyagot, ami a galamb szeme. Ha neked van két 
szem piros gyöngyöd, akkor inkább azt használd, csinosabb és 
könnyebb is vele dolgozni. Homokszínű filchulladékból kialakítottam a 
madár csőrét és az álarc alá ragasztottam. A csőrt készítheted 
kartonpapírból is, a lényeg, hogy megálljon, mikor felerősítetted.Már 
csak a galamb különleges koronája van hátra! Ha van otthon pici 
csipkedarabod, máris használhatod, de ha nincs, akkor megteszi egy 
kis darab tüllanyag is. Végső esetben egy kék papírból is nagyszerű 
koronát csipkézhetsz!
Ha még mindig tart a türelmedből, akkor készíthetsz tekert drótból 
lábakat, úgy, mint a kazuárnál, csak nem hosszú, hanem rövid 
lábacskákat, melyeket kékes fonállal tekerj körbe. Ha elfáradtál, akkor 
egyszerűbb láb-megoldás is megteszi – ültesd a galambot egy kisebb 
dugóra. Mielőtt odaragasztanád, keresd meg a súlypontját, mert csak 
akkor nem fog billegni a jószág, ha erre a pontra helyezed.  

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 az Ausztrália zónánkat




