Fazer um oceano com barcos de papel

Esta atividade de pintar e criar exige sobretudo destreza e alguma criatividade.
O melhor é fazê-la em equipa!

1
Pintar o oceano
Pede aos teus pais que te arranjem uma caixa de ovos
grande e aberta.
Com aguarela azul, podes transformá-la num oceano
cheio de ondas. Deixa a tinta secar. Depois, usa um
pouco de areia para criar uma pequena ilha com espaço
para uma palmeira.

2
Agora vamos dobrar o papel para fazer os barcos. É
muito fácil se seguires as nossas instruções.

3
Fazer a palmeira
Rasga cinco tiras de papel de embrulho castanho, todas
com uma largura semelhante. Coloca duas tiras de
papel uma sobre a outra e começa a enrolá-las muito
bem, a partir de uma ponta. Quando chegares ao meio,
acrescenta outra tira e continua a enrolar.
Repete isto com a quarta e a quinta tiras de papel. Fixa
o fim do rolo com fita adesiva transparente. Agora podes
empurrar as camadas de papel no interior do rolo para
fora, com cuidado, como se fosse uma antena.

4
Dobra a cartolina verde a meio e, com o papel dobrado,
recorta várias folhas de palmeira.
Vinca as folhas no sentido do comprimento e usa a
tesoura para as recortar em ziguezague.

5
Por fim, cola as folhas com fita adesiva no caule.
Diverte-te a criar este oceano.

Material necessário!
Produto

N.º art.

Quantidade

Noris® 8870 Caixa de tintas - Single Pastilhas de aguarelas de Ø 44
mm

8870 K8

1

Noris® 965 Tesoura para hobbies - Blister Contém uma tesoura de 17
cm de comprimento

965 17 NBK

1

Também necessita:
Para o oceano:
Aguarelas
Caixa de ovos plana
alguma areia (por exemplo, areia de pássaro)

Para as palmeiras:
Tesoura
papel de embrulho castanho
papel de barro verde
fita adesiva transparente

Também:
Papel DIN A4 para os barcos
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