USTVARJANJE Z ROLICAMI WC PAPIRJA

Za ustvarjanje z rolicami potrebuješ:


rolice (od wc papirja, papirnatih brisač …)



barve (vodene barvice, tempera barve, flomastre, voščenke …)



škarje



lepilo



papir (časopis, reklamni letaki, kolaž papir, stare risbice …)



odpadni material (embalaža, karton, zamaški, košarice za mafine, volna, trakovi …)

FRIZERSKI SALON
S pomočjo wc rolic se lahko igrate frizerski salon. Naredite lahko čupavce, ki jih boste lahko ostrigli in
jim poljubno oblikovali frizure. Poleg wc rolic potrebuješ še papir. Lahko so to kar reklamni letaki. Iz
letaka izreži trak, širok približno 20 cm in poljubno dolg, a vsaj toliko, da z njim enkrat oviješ rolico. Ta
trak do treh četrtin nareži, nato pa nerazrezan del prilepi okrog tulca. Lahko ga pritrdiš tudi s spenjačem
za papir. Če z rezilom škarij potegneš po papirju, se bo le ta zavihal.

Tako dobiš kodre oziroma valovito frizuro. Čupavcem lahko narišeš tudi oči, nos in usta, nato pa uživaš
v striženju in friziranju.

STOJALO ZA SVINČNIKE
Rolice poljubno pobarvaŠ. PotrebujeŠ še tršo podlago. Lahko je to kar stranica kartonaste škatle. Tudi
to lahko poljubno pobarvaš. Izbrane rolice razporedi po podlagi, nato pa jih prilepi nanjo. Po želji lahko
dodaš še očiščeno prazno embalažo paštete, bonbonier ali druge primerne posodice, ki bodo služile za
shranjevanje manjših predmetov, kot so šilčki, radirke, sponke …

ŽIVALI
Z malo domišljije lahko iz rolic ustvariš cel živalski vrt. Rolico lahko poljubno pobarvaš in ji samo dodajaš
dodatke, če pa zgornji del rolice zapogneš notri, dobiš koničasta ušesa.

Na ta način lahko narediš sovo, mucko, lisico … Nekatere podrobnosti lahko narišeš, še bolj zanimivo
pa je, če jih prilepiš. Uporabiš lahko stare risbice, reklamne letake, zamaške …
Če želiš narediti hobotnico, moraš na spodnjo stran rolice narediti osem luknjic, skoznje pa potegneš
volno ali drugo vrvico, ki predstavlja lovke. Takšno hobotnico lahko obesiš.

