Kézműves foglalkoztató
Készítsd el a ragadozókat!
Szükséges anyagok és eszközök
kartonpapír, ceruza, olló, ragasztó, milton kapocs, színesceruza vagy
zsírkréta, hurkapálca
Saját állatkertünk egyik veszélyes pontjához érkeztünk: a ragadozók övezetéhez. Amikor készíted az
állataidat, beszélgess a szüleiddel, nagyszüleiddel, nekik vajon milyen emlékeik, élményeik vannak velük
kapcsolatban?
Mert szinte nincs olyan ember, akinek ne lennének legalább irodalmi vagy filmes emlékei e három állatfajjal
kapcsolatban. Persze hogy ma is nagyokat mosolygunk a realista Balún, és könnybe lábadó szemmel
emlékezünk Elzára és kölykeire. JoyAdamson egyébként járt a mi Állatkertünkben, de ez tényleg olyan régen
volt, hogy még a nagyszülők közül sem sokan emlékezhetnek erre.
Ezeket a gyönyörű, impozáns és jókora állatokat most úgy készítjük el, hogy a kisebb gyerekek is tudjanak a
figurákon dolgozgatni: vágni és színezni, minél pontosabban, a hímoroszlán dús sörényét, a tigris izgalmas
fekete csíkjait, amiről Kipling meséje óta tudjuk, hogy a dzsungel növényei vésték a sárga bundába. Balu sem
maradhat ki a sorból, aki reggelente a nagy melegben a tavacskájában hűti le magát. Ezért ha elkészíted az
állataid környezetét, valami kis víz-félét próbálj biztosítani a medvédnek! A hímoroszlán nagyon „beszédes”,
az állatkertben nyitás előtt vagy zárás után szinte minden nap hallani a jellegzetes, szaggatott oroszlán
üvöltést, amitől még így is, hogy tudjuk: nem jöhet ki kényelmes helyéről, azért beleborsódzik a hátunk. Az
oroszlánkirály az az animáció, ami minden gyerek számára, ha nem is látott igazi oroszlánt, mégis olyan képet
sugároz, amilyennek mi, felnőttek is látni véljük az „állatok királyát” – erős, nemes, fenséges és ami
különösen szimpatikus: családszerető.
A ragadozók elkészítésének lépései:
- Nyomtasd ki vagy másold át a sablonikat.
- Tetszés szerint színezd ki az állatokat.
- Óvatosan vágd körbe és a fekete pöttyöknél lyukaszd ki a papírt.
- A kis lyukakba miltonkapocs segítségével fogjátok össze az alkatrészeket.
- Végül ha szeretnéd ragaszd fel a figurákat hurkapálcára.

Kézműves foglalkoztató
Készíts oroszlánt!

Kézműves foglalkoztató
Készíts tigrist!

Kézműves foglalkoztató
Készíts medvét!

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 Ragadozó állatok zónáját

