
Noris junior - Um cantinho com céu estrelado

Olhe, um céu estrelado cintilante! Com os lápis de cores Noris junior e uma cadeia de luzes LED uma simples caixa
de papelão transforma-se num esconderijo mágico para as crianças.

Os lápis de cores Noris junior são utilizados para desenhar planetas, estrelas cadentes e naves espaciais na
cartolina preta. E o melhor de tudo é que os lápis Noris junior oferecem uma cobertura tão grande que realmente

brilham no papel escuro. As cartolinas decoradas são fixadas nas laterais e no teto da caixa. Apague a luz do quarto,
ligue a cadeia de luzes - e o céu estrelado do seu cantinho vai brilhar, criando uma atmosfera maravilhosa.

60 MIN

https://www.staedtler.com/br/pt/


Instruções passo a passo

Para começar, desenhe os contornos dos seus
desenhos na cartolina preta com os lápis de cores Noris
junior. Para os mais miúdos, os desenhos podem ser
esboçados por adultos. Não há limites para a sua
imaginação, no céu estrelado pode voar de tudo:
planetas, naves espaciais, OVNIs, estrelas cadentes...
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Agora os seus jovens artistas podem utilizar os Noris
juniors para completar a imagem e colori-la.
Naturalmente que também podem acrescentar os seus
próprios designs.
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Quando a primeira cartolina estiver pronta, continue com
as outras três: desenhe figuras e diferentes elementos
como desejar. Uma diversão estupenda para grandes e
pequenos, até os adultos podem mostrar a sua
criatividade.
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Depois de desenhadas todas as quatro cartolinas,
podem ser fixadas à caixa de papelão: basta aplicar cola
no reverso com o cola stick.

4

De seguida, coloque uma cartolina no lado direito e no
esquerdo e na parte detrás da caixa. Fixe a última
cartolina ao teto da caixa.
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Agora, faça furos no topo da caixa com uma pequena
chave de fenda. O número de furos deve ser o mesmo
que o número total de luzes das duas cadeias de luzes
LED. Distribua os furos por todo o topo da caixa.
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De seguida, empurre as lâmpadas das cadeias de luzes
através dos orifícios no teto. Os compartimentos de
bateria podem ser escondidos atrás da caixa.
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Finalmente, coloque uma mantinha e duas ou três
almofadas na caixa. Agora tudo o que tem de fazer é
ligar as cadeias de luzes e o seu cantinho com céu
estrelado mágico está pronto!
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Lista de Materiais

Também necessita: 1 caixa de papelão grande ou 5 papelões do mesmo tamanho, 4 folhas de cartolina A2 preta,
chave de fenda, cola stick, 2 cadeias de luzes LED, manta, almofadas


