
Na zwykłej kartce wydrukuj szablon i wytnij jego elementy,
Naklej brzuch (duża chmurka) i na kartkę z bloku technicznego i wytnij go, a następnie oklej
go watą.
pozostałe elementy pokoloruj kredkami,
na głowie naklej uszy, ruchome oczy (jeśli ich nie masz namaluj je) i namaluj pyszczek,
naklej głowę mniej więcej na środku oklejonego watą brzucha, bezpośrednio nad nią zrób
owieczce fryzurkę z waty i owieczka gotowa!
z tasiemki zrób kokardkę i naklej ją poniżej głowy,
zrób uszko z tasiemki i naklej je z tyłu naszej owieczki, możesz dodatkowo nakleić na
przyklejone uszko prostokąt z kartki żeby lepiej się trzymało.

Wykonanie:

Wielkanocne ozdoby 
Zajączek/jajko kartkę z bloku technicznego białą lub kolorową

szablon (jest na 3 stronie)
kolorowe kartek, aby wyciąć paski 

klej,
nożyczki,
coś do ozdoby 

Przygotuj:

lub wełnę albo wstążki,

Wydrukuj szablon i złóż na pół. Otwórz i z pierwszej (zewnętrznej)
strony wytnij zajączka lub jajko.
Na stronie wewnętrznej (w środku) naklej wełnę, 

Przyklej stronę z wyciętym wzorem do strony wewnętrznej.
Teraz ozdób swoją pracę i gotowe!

Wykonanie:

wstążki lub wycięte z kolorowego papieru paski.

Owieczka

białą kartkę z bloku technicznego i zwykłego,
wycinanki lub kolorowy blok,
klej,
nożyczki,
watę,
pisaki i kredki,
szablon str. 4,
coś do ozdoby (tasiemkę, ruchome oczka.

Przygotuj:



Wielkanocne ozdoby 

Kura/kogut

kartkę z bloku technicznego białą lub kolorową i czerwoną,
wycinanki,
klej i nożyczki,
tasiemkę lub sznureczek,
coś do ozdoby (guzik, kwiatki, które wytniesz z papieru, 

Przygotuj:

koraliki - możesz je nawlec na końcówki wstążki lub sznureczka,
ruchome oczka.

Jeśli chcesz na kartce z bloku technicznego narysuj wzory według
własnego pomysłu: np. kropki, kwiatki, serduszka, listki, jeśli nie
pozostaw kartkę czystą, zrób z niej stożek  i  sklej go (niepotrzebną
część kartki odetnij),
naklej ruchome oczy, narysuj je lub  wytnij z papieru u góry stożka, 
wytnij z czerwonej kartki dwa bardziej podłużne serduszka (czubek
i element pod dziobem) i trójkąt na dziób i naklej je na stożek - tak
jak na zdjęciu obok,
jeśli masz koraliki nawlecz je na koniec sznurka lub wstążki i zrób
supełki, aby koraliki nie spadły,
mniej więcej w połowie kury/koguta zawiąż sznureczek lub
wstążeczkę na supełek lub kokardkę,
jeśli chcesz  na zawiązany sznurek lub wstążkę przyklej guzik,
wytnij kwiatka z papieru lub wycinanek i przyklej poniżej wstążki
lub sznurka i gotowe!

Wykonanie:





Elementy owieczki

brzuch

głowa

uszy


