Noris junior - Diversão máxima - um zoológico em casa

3 0 MIN

Girafas, leões e pinguins: os teus animais de brinquedo terão um novo lar com um zoológico desenhado por
ti!
Lápis de cores Noris junior e uma peça de papelão são tudo o que precisas para criar um novo mundo para brincar.
E não há limites para o teu paraíso animal! Que tal fazer um iceberg para os pinguins? Ou um cercado para o
elefante com muita relva? Onde os filhotes de leão vão brincar? Então - lápis na mão e prontos para começar!

Instruções passo a passo

1
Escolhe um lápis de cor Noris junior e desenha ruas,
caminhos e um parque de estacionamento para o
zoológico. Aqui poderás estacionar os carros e passear
as figuras de brinquedo pelos diferentes recintos dos
animais.

2
Agora é hora de ficar tudo colorido! Desenha árvores,
plantas e flores em muitas cores diferentes. Os animais
vão sentir-se realmente em casa.

3
Um zoológico é o lar de animais de muitos continentes
diferentes. Alguns animais vivem em paisagens da
savana arenosa, outros vivem em selvas. Não podem
faltar algumas paisagens com água e gelo: os pinguins,
ursos polares e leões-marinhos viverão aqui.

4
Os hipopótamos e os crocodilos precisam de muita água
nos seus recintos, para que possam se banhar e
mergulhar.

5
Peça a um adulto para cortar o rolo de papel higiénico
vazio pelo meio no comprimento. Abra as laterais com
cuidado para criar um túnel para os carros de brinquedo.

6
Coloque o túnel numa estrada no zoológico. Podes
escolher quantos túneis deseja que o zoológico tenha.

7
Agora é hora de jogar! Os animais de brinquedo podem
entrar nos novos recintos e serem admirados pelos
visitantes do zoológico.

Lista de Materiais

Também necessita: papelão liso grande, rolo de papel higiénico ou de papel de cozinha, figuras (p. ex. feitas à mão
com massa de modelar FIMOkids)
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