Pintar vasos para flores

Vasos bonitos e coloridos para as flores
A alegria da cor! Vasos para flores coloridos e decorados por nós criam um belo contraste com a terra castanha que
irá encher estas criações artísticas. Estas três possibilidades de decoração criativa são variadas e permitem dar asas
a uma atividade de pintura divertida.

USAR OS DEDOS E AS CORES

Atividade de pintura de dedos

Aqui o importante é criar e pintar apenas com impressões
digitais, sem outros meios. Contudo, é preciso alguma
atenção para obter um bom resultado final. Antes de
trocarem de cor, as crianças devem limpar sempre os dedos
com água ou um pano húmido. Caso contrário, as tintas
para pintura de dedo vão-se misturando gradualmente
criando um efeito pouco atrativo.

ZIGUEZAGUE, PONTINHOS E TRACINHOS

Pintar padrões com lápis de cera com textura de gel
Com lápis de cera com textura de gel, é fácil pintar e
explorar as cores de forma divertida. Graças à consistência
firme, até os mais pequenos podem criar vasos fantásticos.
Padrões simples como linhas em ziguezague, pontos e
círculos transformam os vasos em obras de arte coloridas.

A A R T E D A S G O TA S B O N I TA S

Técnica de gotejamento
A técnica de gotejamento é mais exigente, destinando-se
preferencialmente a crianças mais velhas. Diluir tintas para
criança ou para pintura de dedo com um pouco de água e,
com uma pipeta, deixás-la gotejar e salpicar sobre o vaso.
Quanto mais líquida for a tinta, maiores serão as gotas e
salpicos e mais difíceis serão de controlar. Esta técnica
exige paciência, um pouco de concentração e alguma
prática!

Material necessário!
Produto

N.º art.

Quantidade

Noris® 2390 Lápis de cera com textura gel - Caixa de cartão contendo 6
lápis de cera com textura gel

2390 C6

1

Também necessita:
Manchas nos dedos
Lápis de cera em gel
Tintas escolares
Vasos de plantas
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