
Kézműves foglalkoztató
Készíts hóbagolyt!

Ha már olyan nagy vagy, hogy a neten tudsz képeket nézegetni erről az állatról, akkor láthatod, hogy még a 
hóbagoly sem feltétlenül hófehér. Ahhoz, hogy a fák ágai között ne legyen feltűnő, a tollazatában bizony 
szürke, fekete színek is találhatók. De akad közöttük néhány, akin csak egy-kettő a sötét folt. Te döntöd majd 
el, hogy milyen mintázatot adsz a hóbaglyodnak.

A bagoly testét parafadugóból, ennek híján egy kisebb 
papírhengerből alakítjuk ki. Fehér akrilfestékkel lefested, hogy ha 
majd áttekered a fehér fonállal, akkor se üssön át az alapul 
szolgáló dugó vagy henger színe. Félreteszed száradni.

A bagoly feje egy nagyobb pompon, vagy ha nincs ilyened, akkor a 
fehér fonálból gombolyíts akkora gömböt, ami a testhez szépen 
illik. Ne legyen pici, a hóbagolynak inkább nagy a feje a törzséhez 
viszonyítva! Erre a fejecskére kell ráragasztanod a két gombot, ami 
sárgás árnyalatból a legjobb. A gombok közepére vagy ragassz pici 
fekete filcet, vagy fekete filctollal rajzold be a pupillákat. A csőrt a 
maradék sárgás vagy homokszín filcanyagból vágd ki és ragaszd a 
pofira. A bagoly csőre kampós, szemből nézve szinte csak egy 
keskeny csíknak látszik.

Míg elkészítetted a hóbagoly fejét, szépen meg is száradhatott a 
lefestett törzs. A fehér fonalad használva tekerd szorosan körbe az 
aljától a tetejéig. Időnként tegyél egy-egy pötty vagy csík 
ragasztót, hogy a fonalak ne csússzanak össze. A parafadugó 
legtetejét nem kell beborítanod, mert oda fogjuk ragasztani a 
madár fejét.

Míg köt a ragasztás a testen, addig a maradék fehér filcanyagból 
vágd ki a bagoly két szárnyát. A hatalmas, fekete karmokat a 
fekete filcanyagból vágd ki. Mivel igazi faágra nagyon nehéz lenne 
rögzíteni a madarunkat, én egy barna színű kupakra erősítettem rá 
a dugót. Gyorskötésű ragasztóval rögzítsd a szárnyakat a test két 
oldalára, alul a dugóra és a kupakra egyaránt ragasztva helyezd fel 
a karmokat. Már csak a fejet kell a dugó-test tetejére erősítened.

Most kell eldöntened, hogy fehér maradjon-e teljesen a 
hóbaglyod, vagy kicsit továbbmintázod. Ha sötét mintázatot 
szeretnél rá, akkor elő a fekete akrilfestékkel, és ha van otthon, 
egy rossz fogkefével! Kevés festéket, épp csak egy cseppnyit 
nyomj ki, amibe belenyomod a fogkefe íves végét. Nem kell 
nagyon, elég, ha a sörte legvége lesz festékes. Próbáld ki egy 
papíron, milyen mintázatot ad, és ha tetszik, már fel is viheted a 
fekete lenyomatokat a madár testére és a fejére is!  
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Kézműves foglalkoztató
Készíts jegesmedvét!

A Kisszikla állatai között nagy népszerűségnek örvend Belĳ és 
Szerĳ, a két jegesmedve, akik kölyökként kerültek hozzánk, s mára 
tekintélyt parancsoló, hatalmas jószágokká nőttek fel. Ha saját 
állatkertedben is szeretnél gyönyörködni ebben a fehér 
izomkolosszusban, akkor tarts velünk és készíts egyet magadnak 
is!

Ha van 1 db fehér WC papírgurigád, akkor nagyon egyszerű dolgod, 
hiszen, máris megvan a maci alapszíne. Ha nincs: semmi baj, egy 
bármilyen hengert fess be fehérre vagy ragaszd be fehér papírral!
Vágj le a hengerből egy kb. másfél cm széles szeletet, ebből 
alakítjuk majd ki a medve mellső lábait. Vágd be a henger egyik 
végét, kb. két cm mélyen, és a henger belseje felé hajtsd be. Ez a 
behajtás arra kell, hogy a ragasztót ide kenve nagyobb felületen 
tudjon támaszkodni a mackó ráragasztott feje, pofija.

Elkészítjük a kartonpapír maradékból a két hátsó lábat, amin a 
maci ül. A kartonpapíron körberajzolod a henger alját és két 
hosszan előrenyúló lábat rajzolsz hozzá. Picit olyan lesz, mintha 
nyuszifejet rajzolnál két nagy füllel. Kivágod a kirajzolt formát, 
megfordítod (hogy ne látszódjon a ceruzavonal maradéka sem), 
és a henger aljához ragasztod.

A jegesmedve „pofija” nem annyira kerek, mint pl. a barna 
medvéé és a fülei is kisebbek. Ezért hosszabb ábrázatot rajzolj 
neki, a fülei pedig nem a fejtetőn helyezkednek el, hanem oldalt 
inkább. Jellegzetessége a nagy, fekete orr. Ha megrajzoltad, vágd 
ki, próbáld a henger felső, visszahajtott részére, és ha jónak 
találod, rajzold át a fekete filctollal. A füleket kicsit 
visszahajthatod, hogy jobban látszódjanak. 
Már majdnem kész a macid! A korábban levágott hengerszeletet 
vedd elő, vágd félbe és a két rész egy-egy végét gömbölyítsd le 
ollóval. Ezek a mellső mancsai. Rajzold rá a fekete, fényes 
karmokat! Ragaszd rá a hengerre, a maci testére. Viszonylag 
hosszúak, így nagyobb felületen tudod ragasztani a papírcsíkot, 
ez a biztos felület „cserébe” lehetővé teszi, hogy be tudd állítani a 
neked tetsző pózba a mancsokat. 
A hátsó mancsokhoz térünk vissza, most már megkötött a 
ragasztás, nyugodtan dolgozgathatsz vele tovább. Vissza kell 
hajtani a hosszú lábakat, így alakulnak ki a hátsó láb mancsai. De 
ne rajzolj neki fekete tappancsot! A jegesmedve talpát vastag szőr 
borítja, erre van szüksége, hogy a jeges, hófödte birodalmában ne 
csúszkáljon, biztosan álljon a lábain. Ezért ide két kicsi 
filcanyagot ragaszthatunk, nagyjából talpformára vágva, egyik 
végét kicsipkézve. A csipkézett-cakkozott részre fekete filccel 
húzz vonalakat, ismét az erős karmokat jelezve. Ha elkészültél a 
rajzolással fel is ragaszthatod a visszahajtott papírrészre.

Utolsó művelet a farok felragasztása, ha szükségét érzed. A pici 
fehér pompont, vagy ha ez nincs, akkor a felgombolyított kb. egy 
méternyi fonalat a maci popsĳához erősíted. Elégedetten 
szemlélődhet tappancsos jegesmedvéd!
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Kézműves foglalkoztató
Készíts pingvint!

Nagyon népszerű, nagyon kedves, bohókás állatok a pingvinek, mi 
emberek legalábbis annak tartjuk őket. Holott ez a szárazföldön 
ingó járással, kacagtatóan totyogó jószág a vízben megtáltosodik 
és igen hatékony ragadozóvá válik. A mi állatkertünk pápaszemes 
pingvineket tart, így most olyan papírpingvint készíthetsz velünk, 
amely erre a fajra emlékeztet.

Én fekete fotókartonból készítettem a hengert, tűzőgéppel 
összetűzve a papírt. Az egyik végét legömbölyítettem, ez lesz majd 
a pingvin feje. Ha neked nincs fekete kartonod, akkor egy WC 
papírgurigát fess le feketére, és míg szárad, elő tudod készíteni a 
pingvined többi tartozékát. A fejrészt ne felejtsd el kialakítani!

A pápaszemes pingvin neve a szeme körüli fehér mintázatból 
ered, tehát ezt mindenképpen megjelenítjük a madáron. A fehér 
papírból a fotón látható sablon segítségével vágd ki a pingvin feji 
és hasi mintázatát! Mielőtt átmásolod a papírra a sablont, mérd 
hozzá a hengeredhez a fehér papírt, amelynek kb. fél cm-rel 
kisebbnek kell lennie, mint a hengered magassága. Átrajzolás 
után vágd ki a formát! Ha a fehér papírt félbehajtod hosszanti 
irányban, akkor egy vágással mind a jobb, mind a baloldali 
mintázattal elkészülsz és biztos egyforma is lesz a két oldal. 
Ragaszd fel a hengerre!

A két fekete gomb lesz a pingvin szeme, erős ragasztóval rögzítsd 
a pápaszemek aljához, úgy, hogy azért alul látszódjon egy 
keskeny fehér sáv, hiszen így lesz szemüveg-jellegű a minta.
A szárnyformája nem a levegőben repkedő madarak 
szárnyformájára emlékeztet, ez is a vízi élethez való 
alkalmazkodás jegyeit mutatja. A fotón láthatod a sablonját. A 
fekete filcanyagból vagy maradék kartonból vágd ki a 2 szárnyat és 
ragaszd a fehér és fekete mintázat találkozásához, úgy hogy a 
szárny másik vége majdnem a henger aljáig érjen.

A pápaszemes pingvin csőre és lábai erősek, vaskosak, színük 
szürke. A valóságban nem egyszínű szürke, hanem világosabb 
foltok is vannak mind a csőrön, mind az evezésre kiválóan 
alkalmas lábakon. Ezekhez a részekhez szürke filcanyagot 
használunk. A csőrt feltekeréssel alakítottam ki, s miután 
megszáradt, azután vágtam le a végét alul és felül ferdén. A csőr 
helye a pápaszemek ívei között van, közel a két szemhez. 
Felragasztva nézd meg, nem túl nagy-e. Ha igen, nyugodtan vágj 
belőle le, de egyszerre mindig csak kicsit! Ha szeretsz festegetni, 
akkor a csőrre és a lábakra pici rózsaszín és világosszürke 
pöttyöket tehetsz.

A pápaszemes pingvinek pocakján pár apró folt, minta is látható, 
amit mi is rárajzolhatunk a pingvinünkre. Nincs két egyforma 
mintázat, tehát amit te pötyögtetsz rá a madaradra, az lesz az ő 
„névjegye”. 
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