Игра Crazy Balloons

Съдържание:
25 цветни балона
Помпа за надуване на балони
Маркер за рисуване върху балоните
Стикери
10 листа цветна хартия
5 малки квадратни листа бяла хартия, тип стикер, което да се ползва като
тиксо, след като се изреже в желаната форма и размер.

В кутията има всичко нужно с което от балоните да създавате забавни животни. Разполагате с личица, залепващи
очи, маркер за рисуване и добавяне на малки детайли, хартия за правене на крила, клюнове, уши или крака.
Разгледайте картинките в приложената книжка, харесайте си идея и започнете творческата игра. Използвайте
помпата, за да надувате балоните. Това става като пъхнете отвора му 2см. от външната страна на помпата.
Помпайте. Балона ще започне да се пълни с въздух. Изкарайте балона от помпата, като внимавате да не изпусне
въздух. Завържете края му на възел. В зависимост от формата на животното, което ще правите, поставете балона
вертикално или хоризонтално и започвайте декорациите.

Прасенце: Работете върху декорацията на главата, тялото и лапичките по розовия балон. Панда: разполагате с
лицето и очите в кутията. Нужно е само да отлепите стикерите от листа и да ги залепите на белия балон. Папагал:
Нарежете хартия с ножица ( може да я накъсате внимателно и с ръце). Така направете нужните цветни елементи
(крила и клюн) и ги залепете върху зеления балон. Бухал: Залепете крилата и очите върху червения балон с помощта
на двустранното тиксо. Тигър: Рисувайте с маркера директно върху оранжевия балон.
Идея: Ако искате балона ви да има поставка, в която да стои, го поставете върху тиксото. Мече: Залепвайте,
рисувайте, творете върху оранжев балон. Още: Паун (син балон), Рибка (зелен балон), Калинка (червен балон), Коте
(бял балон), Носорог, Пингвин.
Не се опитвайте да отлепвате вече залепени елементи върху балоните, защото това може да ги скъса.
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