Szükséges anyagok és eszközök
parafadugó, tenyérnyi nagyságú fehér filcanyag,
maradék sárga és narancsszín filcek, nagyobb fehér
gyöngy, drót, fehér zsinór vagy rossz cipőfűző, fekete
festék vagy filctoll, olló, ragasztó

Kézmuves foglalkoztató
Készíts pelikánt!

A Nagy tó környéke az állatkert egyik legzajosabb helyszíne. Az ott élő, fészkelő sokféle madár hangja már
messziről hallható, a látogatók kedvtelve gyönyörködnek látványukban, nézik, ahogy úszkálnak,
vadászgatnak, szárítkoznak, napoznak, ápolják tollazatukat.
Saját állatkertedbe háromféle madár készítését mutatjuk be, mindig feltüntetve a variációs lehetőségeket. A
borzas gödénnyel kezdünk.
A gödény nagytermetű madár, a legnagyobb a készítendő
három közül, ezért a legideálisabb test a parafa
pezsgősdugó lenne. Ha csak kisebb dugót találsz, akkor
több réteg filc ragasztásával meg tudod növelni a madár
tömegét. A pezsgősdugóból hosszában levágtam egy
keskeny szeletet. Erre te kérj meg egy felnőttet. Így a dugó
egyik része vízszintes lesz, nem fog gurulni. Ez lesz a
gödényünk hasa, ezt helyezzük majd rá a tóra.
A levágott pezsgősdugót beragasztod a fehér filccel. A dugó
végéhez pár "tollat", kis filcnyesedékeket erősítesz, ezzel
jelezzük a gödény farkát. Míg köt a ragasztó, elkészítjük a
madár nyakát, fejét.
A nagyobbacska fehér gyöngyön átfűzöd a kb. 18-20 cm
drótot. A felénél megállsz, keresztezed a két drótszálat és
tekered. Ezzel egy olyan erős sodratod lesz, amivel a nyak
ívét szépen be tudod majd állítani. Mindhárom madárnál
ugyanezt a módszert fogjuk alkalmazni. A nyak vastagságát
a drótra tekert fehér zsinór adja. Nekem itthon cipőfűzőm
volt, így azt használtam, de lehet akár jó vastag fehér
fonálból is készítened. Jó sűrűn tekerd, hogy ha majd
hajlítod a drótot, sehol ne látszódjon ki a fémszál. A tekerés
a fejtől indul, végig pötyögtess a drótra egy-egy csepp
ragasztót és ha a sodrat végéhez jutottál, fordulj vissza a
tekeréssel. A zsinór végét egy csepp ragasztóval fixáld,
nehogy lebomoljon.
A fotón látott sablon alapján vágd ki a gödény szárnyait!
Ragaszd a test két oldalára, a dugó elejére pedig a feltekert
nyak alját! Eddig hófehér a madarad, eldöntheted, hogy
melyik fajtát választod: a borzas vagy a rózsás gödény fog
úszkálni a tavadon! Ettől függően kell tovább díszítened a
jószágot. Míg ezen gondolkodsz, következik a madár
legjellegzetesebb részének, a csőrének kialakítása.
Hatalmas ez a csőr, ha a gödény lehajtja a fejét, egészen a
begyéig leér. Alul öblös, felül jóval egyszerűbb. A felső rész
kicsit más színű is, mint az első. Maradék filcből tudod
kivágni a fotón látható formát. Az alsó rész mérete nagyobb
és egy bevágást látsz rajta. Ezt a bevágást vagy
összeragasztod, vagy ha már tudsz pár öltést varrni, akkor
összevarrod. Ez a forma biztosítja, hogy öblössé váljon a
csőr, a sík forma térbelivé váljon. A csőr másik végét a
gyöngy aljához ragasztod. A csőr felső része jóval
egyszerűbb: egy hosszú háromszög, a hossza éppen akkora,
mint a felragasztott alsórész. A rövid oldalára csípj egy kis
bevágást az olló hegyével, így fogja majd szépen követni a
fej formáját.
Mikor elkészültél a csőrrel, túl vagy a munka nehezén! Már
csak a szemet kell megrajzolnod, közel a csőrhöz és tovább
díszítened a gödényt. Ha borzasat szeretnél, akkor pár fehér
filc-fecnit ragassz a feje búbjára és a szárnyvégeit fekete
filccel kiszínezheted. Ha a rózsás gödénynél maradsz, akkor
halvány rózsaszínnel itt-ott pici tónust tegyél a madaradra!

Kézmuves foglalkoztató
Készíts vadkacsát!

A Nagy Tó másik jellegzetes lakója a tőkésréce, a kacsák népes családjának egyik kedves tagja. Az állatkert más
részein is felbukkan totyogva, hol párban, hol a tojó kiskacsáival, mindig mosolyt csalva a látogatók arcára.

Szükséges anyagok és eszközök
parafadugó, filcanyagok, terepszínű textilmaradék, 2 szem
apró gyöngy, drótszál, kb. 1 cm átmérőjű gyöngy vagy papírgolyó,
barna zsinór vagy cipőfűző, olló, ragasztó

A munka mente megegyezik a gödény készítésével, tehát a
test, a fej, nyak és szárnyak kivágása, felragasztása szinte
ugyanolyan sorrendben történik. A récepárból én a tojót
készítettem el, ezért a visszafogott rejtőszín, a barna
különböző árnyalatainak használata. Ha te gácsért, azaz
hím récét szeretnél a tavadba, akkor a készítésnél használj
élénkebb színeket: zöldet, feketét.
A parafadugóból ismét le kell hosszában vágni egy vékony
szeletet, hogy stabilan ússzon a réce. Ezt kell beborítanod a
textillel. A dugó egyik végénél nyúljon túl az anyag, mert
ebből tudsz helyes farktollazatot kialakítani. A dugó másik
vége lesz a kacsa "eleje", ide illeszkedik majd a nyak.
A feje és nyaka szintén átfűzött gyöngy, ha van nyers
fagyöngyöd, ez a legjobb. Ha zöldre színezed, máris kész a
gácsér, ha nyersszínben hagyod, akkor a tojó fejecskéje
lesz. Nekem csak piros nagyszemű gyöngyöm volt, ezért
kellett beborítanom barna filccel. A drótot megsodrod, hogy
jó tartása legyen. Figyelj, hogy nem kell olyan hosszú, mint a
gödénynél, a récéknek nincs annyira hosszú nyakuk! Tekerd
be barna zsinórral vagy amid van: cipőfűző, fonál, azzal!
A récéknek sokkal egyszerűbb csőrük van, mint amit előbb
készítettünk. A vége legömbölyített, a fotón láthatod.
Valamilyen világos, sárgás filchulladék tökéletesen
megfelelő hozzá. Az alsó kisebb a felső részénél, éppen úgy
belecsípünk egy picit az aljába, mint a gödénynél, mert így
tudja szépen felvenni a gyöngy domborodó formáját.
Ragaszd a fejhez, s mikor fent a csőr, a két pici gyöngyöt,
azaz a szemeket is rögzítsd egy-egy pötty gyorskötésű
ragasztóval.
Már majdnem el is készültél! A szárnyakat a fotón látható
sablon segítségével ki tudod rajzolni és vágni. Ha gácsérod
lesz, ismét színesebbre készítsd, a tojóé egyszerű szürkés
vagy barna. A dugó elejére rögzíted a nyak alját. Én a testet
borító terepszínű anyagból vágtam egy vékony csíkot és
azzal is beragasztottam. A test két oldalára ragasztod a
szárnyakat, ezzel el is tudod takarni a nyakat kívülről is
rögzítő textilcsík két végét.
Csak gácsérkészítőknek! A hím kacsák jellegzetessége a
kunkorodó farktoll. Ha még van türelmed, igazán hitelessé
teheted kacsádat ezzel a kis kunkorral, amit színes
filc-csíkból tudsz kialakítani. Két színes csík közé ragassz be
egy rövidke (kb. 2 cm-es) drótot. Várd meg, míg megköt a
ragasztó, ekkor hajlítsd kunkori formára. Így ragaszd a dugó
végére és máris vidáman úszkálhat ez a gácsér!

Kézmuves foglalkoztató
Készíts kormoránt!

Szükséges anyagok és eszközök
parafadugó, fekete és szürke filcanyag, hosszúkás
fagyöngy, drótszál, fekete zsinór, fogpiszkáló vagy
hurkapálca, olló, ragasztó

Ezt az érdekes fekete vízi madarat nem a tóra tettem, hanem mellé, egy nagyon jellegzetes mozdulatát
megjelenítve. Széttárt szárnyakkal szárítkozik éppen. Mitől is jellegzetes ez a mozdulat? A kormorán tollait nem
borítja viaszos-zsíros védőréteg, mint a többi vízimadárét, ezért "ruhája" nem szigetel, így minden vízbe
merülés, minden vadászat után csurom vizes lesz, akár mint mi. S ahogy mi sem szeretünk vizesen dideregni,
hát ő sem. Ezért a napfényre állva kiterjesztett szárnyakkal élvezi a nap melegét s közben megszárad.
A madárkészítésben most már egész jártas lehetsz, hiszen
már két madarat is megalkottál. A különbségekre hívom fel
most a figyelmed, hiszem maga a munka mente megegyezik
az előzőekben leírtakkal.
A kormoránunk feje nagyon hosszúkás, ezért nem gömb
alakú gyöngyöt választottam hozzá, hanem hosszú,
rizs-szem alakút. Ha nincs ilyened, akkor fűzz fel a drótra két
kisebb normál gyöngyöt, amit fekete filccel beborítasz.
Jellegzetesen hosszú, keskeny és kampós végű a csőre, ha
ezt sikerül megjeleníteni, akkor nagyon karakteres
kormoránod lesz. Ez a madár most nem úszik, tehát látni
úszólábait is, ehhez használjuk majd a fogvájót és az ujjnyi
filcdarabokat.
Minden fekete rajta, kivéve csőrét és talpait, melyek szürkés
árnyalatúak. A kiterjesztett szárnyak nagyobb filcet
kívánnak, tehát most kicsivel nagyobb, mint egy tenyérnyi
anyagot fogunk használni. A fekete filcen szép, jól látható
jelölést hagy a puha, világos színű ceruza vagy egy vékonyra
koptatott szappan.
Mielőtt munkához látsz, kérj felnőtt segítséget, mert a dugó
egyik végéből le kell vágni ferdén egy darabot. Ez lesz a
madarunk testének az alja, ide fogjuk majd szúrni a két
lábat.
Mindent vágj ki, borítsd be a madár testét a fekete filccel,
sodord meg a gyöngyös drótot, tekerd körbe fekete zsinórral
vagy vastag fonállal oda-vissza. A fotó alapján vágd ki
szürke filcből a vékony, hegyes csőrt. Figyelj arra, hogy a
felső csőr-rész megint picit szélesebb és kicsit hosszabb,
mint az alsó. Ez azért szükséges, mert ismét ez simul rá a
fejre, azaz követi a gyöngy formáját, a másik végén pedig a
kampó lesz, lehajlik, ezért túl kell nyúlnia a csőr alsó
részénél. Két kis szürke filcdarabból vágd ki a talpformákat
és gyorskötésű ragasztóval rögzítsd a két lábhoz. A lábaknál
a legegyszerűbben fogvájóval tudsz dolgozni, mert ennek a
két vége hegyes, könnyű a dugóba szúrni. Elég egyetlen
darab, amit ügyesen vágj vagy törj félbe, így már meg is van
a két láb. Mikor beleszúrtad a kormorán aljába, színezd
feketére vagy sötétszürkére. Ha nyersszínű, hosszú
fagyöngy a kormoránod feje, akkor azt is színezd feketére,
úgy, hogy a csőr végénél hagyhatsz egy pici világos foltot,
mert ilyen az igazi madarakon is látható. A csőr legvégéhez,
még a szürke filcre rajzold meg fekete filctollal a két szemet.
Mikor elkészültél mindhárom madaraddal, gyorsan rendezd
be a helyüket, vagyis készíts egy tavat! Ehhez én egy
fagyisdoboz tetejét és vízszerű textilt használtam.
Ragasztóval bekentem a doboztető peremét és
rásimogattam a textilt. Miután megkötött a ragasztó,
körbevágtam. Ha nincs ilyen anyagod, magad is festhetsz
vagy rajzolhatsz tó-felszínt a kék ceruzáid, festékeid
különböző árnyalataival.

Kézmuves 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 elkőkerülnek 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 Nagytót

