3D Valen nky

Ahojte milé de a rodičia. Blíži sa nám sviatok Svätého Valen na a tak si spoločne vyrobíme
valen nske pozdravy, ktorými môžete obdarovať rodičov a všetkých, ktorých máte radi. Na výrobu
budeme potrebovať:
•

tvrdý papier na kartu ( buď výkres alebo farebný tvrdý papier)

•

farebný papier

•

lepidlo

•

nožnice

•

čiernu xku
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Ako prvé si preložíme tvrdý papier na polovicu a tak nám vznikne otváracia karta. Zvolíme si
kontrastnú farbu papiera, na ktorú si nakreslíme hlavu medveďa s uškami a 4 labky. Na červený papier
si nakreslíme 6 rovnakých srdiečok ( najprv si nakreslite jedno a podľa neho si obkreslite ostatné).
Všetko si vystrihneme. POZNÁMKA: môžete si zvoliť akékoľvek zvieratko podľa svojej predstavy.
Medveď je tvorený základnými tvarmi. Môžete ich prispôsobiť tak, aby vytvárali ďalšie zvieratá - napr.
pridať špicaté uši pre mačku a vystrihnúť ež chvost. Dlhé ohnuté uši pre zajaca . . .
Hlavu medveďa prilepíme na kartu do stredu. Všetkých 6 srdiečok prehnete na polovicu. Nanesiete
lepidlo na jednu stranu jednej polovice srdca a na ňu prilepte ďalšiu prehnutú stranu srdiečka tak, aby
sa dve srdcia spojili. A takto pokračujte so všetkými 6- mi srdiečkami. Vznikne nám vejár zo srdiečok
☺ Na obe zvyšné vonkajšie polovice srdca pridajte lepidlo a opatrne prilepte na miesto. Dbajte na to,
aby sa „chrb ca“ srdca zarovnala s čiarou stredom vašej karty. A bruško medvedíka máme hotové. Už
iba nalepíme labky, nakreslíme xkou očká , noštek a ústočká. Pridáme zopár malých srdiečok do
pozadia buď z farebného papiera alebo nakreslíme. Tak ež vyzdobíme aj prednú stranu karty pár
srdiečkami. A nakoniec to najdôležitejšie. Napíšeme od srdca z lásky pekné prianie k Valen novi.

tí

Verím, že obdarovaní budú mať nesmiernu radosť , pretože darček robený z lásky a vlastnými rukami
má nevyčísliteľnú hodnotu. Prajem vám krásneho Valen na ☺❤

