Kézműves alkotás
az ÚJRAHASZNÁLAT jegyében
papírhengerből csörgő
Gondolkodj kreatívan!
Adj új életet egy csomagolóanyagnak, egy tárgynak!
A háztartásunkban keletkező hulladékanyagokat, csomagolóanyagokat
kreatív módon fel tudjuk még használni. Nem szükséges rögtön kidobni. A
leggyakoribb csomagolóanyag fajtánk a papír. Sokféle található az otthonokban ebből a remekül felhasználható alapanyagból. Újragondolással, egy kis
dizájnnal, új formát, új funkciót adhatunk az amúgy kidobásra ítélt anyagnak.
A megújító, nem pazarló magatartás pedig máris egy lépés a környezetvédelmére.
Ajánlott korosztály: nagy csoportos óvodástól 4. osztályig.
Alapanyag: papír, mely már újból felhasznált papírból készült, vagyis nem
vágtak ki fát a készítésénél. És most tovább használjuk!
Újratervezett tárgyunk: ritmus hangszer/csörgő papírhengerből.
Eszközök és anyagok:

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

papírhenger
maradék színes papírok
olló
stiftes ragasztó
tűzőgép+kapocs
kivágó formák
termések, gabonamagvak, száraztészta
fiatalabb gyerekeknél felnőtt segítsége

A készítés menete:
A papírhengert ragasztással bevonjuk élénk színű, a henger méretére vágott
maradék papírral.

A papírral bevont hengert az egyik végén összecsípjük, ellapítjuk és
tűzőgéppel egymáshoz rögzítjük a széleket.

Fontos lépés következik: most tesszük bele a csörgő belsejébe a hangot adó
terméseket, gabonát vagy száraztésztát. 10 db termést válasszunk! Ha szeretnénk több csörgőt különböző hangzással, akkor hangoljuk be ennél a fázisnál!
A magvak típusa és darabszáma szerint más-más hangzást érhetünk el.
Érdemes többfélét kipróbálni. A mintadarabnál csicseriborsó és száraztészta
került a henger belsejébe, kb. 10 szem.

A következő lépés a henger nyitott felének lezárása. Ezt szintén ellapítással és
tűzéssel készítjük el, de a másik irányban, mint előzőleg. Így egy érdekes
formát kapunk.

A ritmus hangszerünk már szinte készen is van, de díszítéssel igazán különlegessé tehetjük. A tűzött szélekre maradék batikolt papírból ragasztással és
bevagdosással rojtot készítünk. Ezzel eltakarjuk a fémkapcsokat és mulatságossá tesszük a csörgőt. A rojtokat duplán ragasztjuk fel.

Minták rajzolásával vagy kivágóformákkal tehetjük még változatosabbá a
csörgőt.

Új formát, új színt, megújult külsőt és új funkciót kapott az egyszerű és kidobásra ítélt papírhenger. Hangszerként új életre kelt: farsangkor, mulatságokon
remekül használható tárgyat kaptunk, miközben takarékos és környezetbarát
módon alkottunk.

