LIKOVNI IZDELKI IZ TOALETNIH TULCEV IN
ŠKATEL ZA ČEVLJE
Radi ustvarjate? Priskrbite si toaletne tulce in nepotrebne škatle za čevlje, kot tudi ostale
pripomočke, ter izdelajte iz njih svoj likovni izdelek. Bodite čim bolj ustvarjalni!
Potrebujete: toaletne tulce, škatle za čevlje, dodaten karton (po možnosti tanjši), barvne
flomastre ali barvice, škarje, svinčnik, lepilo, po potrebi uporabite tudi klobčič volne ali barvni
papir in ostale dekorativne dodatke.

Primer izdelka št. 1 - dirkalni avtomobilčki:
Postopek:
-

Zberete toaletne tulce. Enega izmed njih uporabite tako, da na karton s pomočjo
svinčnika narišete kroge (z okroglim predelom tulca), kateri so lahko modeli za naša
kolesa.

-

Kroge izrežite in jih pobarvajte, da bodo izgledali kot kolesa.

-

Tulce nato pobarvajte in okrasite po želji - lahko izrežete odprtino za voznika, napišete
nanje števila ipd. (lahko jih tudi oblepite z barvnim papirjem).

-

Kolesa prilepite na toaletne tulce.

Dodatek:
-

Iz škatle za čevlje izdelajte garažo.
o Na krajši strani izrežite »vrata« v garažo.
o Dekorirajte garažo (lahko jo tudi oblepite z barvnim papirjem).

Primer izdelka št. 2 - punčke
Postopek:
-

Vzemite tulec (trup punčke) in nanj narišite obraz ter ga pobarvajte in dekorirajte po
želji. Lahko ga tudi oblepite z barvnim papirjem, na katerega nato rišete.

-

Po želji lahko naredite tudi razne dodatke:
o Kape, krone, rožice ipd. lahko izrežete iz barvnega papirja ter dodate k izdelku.
o Za lase lahko uporabite razne volnene niti iz volnenega klobčiča.
o Iz dodatnega kartona lahko tudi izrežete glavo, roke in noge, katere prav tako
pobarvajte in dekorirajte po želji.
▪

Za izdelovanje glave si lahko pomagate z okroglim predelom tulca.
Postavite okrogli del tulca na karton ter ga obrišite s svinčnikom.

Dodatek:
-

Iz škatle za čevlje izdelajte majhno hišico. Bodite ustvarjalni!
o Lahko izrežete vrata in okna.
o Lahko naredite streho iz dodatnega kartona.
o Lahko jo oblepite z barvnim papirjem.

