
Noris junior - Diversão na janela cheia de cores

Flores coloridas, raio de sol - traga o verão para dentro de casa! Quer pintar um lindo campo de flores na janela?
É uma brincadeira de criança com os lápis de cores Noris junior que oferecem excelente cobertura e cores vibrantes
não apenas no papel, mas também no vidro. As pinturas nas janelas iluminam qualquer sala e darão uma vista ainda

mais encantadora! Também formam um ótimo cenário para as brincadeiras das crianças.

Os Noris juniors têm um bom tamanho, são resistentes à quebra e confortáveis de segurar. Deste modo, até mesmo
os principiantes mais jovens podem tornar-se grandes artistas!

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


Instruções passo a passo

Para começar, faça o contorno do seu desenho na
janela: um sol, algumas flores, nuvens e um pouco de
relva. Claro, pode acrescentar outros elementos que
desejar, pois não há limites para a imaginação!
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Agora, os jovens artistas podem colorir e preencher a
parte interna. É mais fácil começar com as áreas
maiores, como a flor.
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Os lápis de cores Noris junior são ótimos para criar
pormenores e colorir áreas mais amplas.
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A maneira de pintar o sol pode ser a mais criativa
possível - ondas, listras, fitas, cachos etc. farão com que
o sol brilhe.
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A arte de pintar na janela torna qualquer vista ainda
mais adorável e também pode ser um grande pano de
fundo para brincar com figuras feitas à mão com FIMO
ou outros brinquedos.
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Dica:

A pintura pode ser facilmente removida com um limpador de
vidros e um pano. Basta borrifar o limpador na pintura e
enxugar com o pano. Deste modo, as janelas podem ser
pintadas sempre e quando desejar. E que tal o Pai Natal no
inverno? Ou o coelhinho da Páscoa em abril?



Lista de Materiais

Também necessita: limpa vidros, pano, figuras (p. ex. feitas à mão com massa de modelar FIMOkids)


