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Хартиени спирали - анимационни герои 

 

 
 

Колко много неща могат да се правят с хартия! 

Може да се сгъва, реже, завива. Именно чрез завиването и може да правите малки, забавни животни.  

Разгледайте приложената книжка, почерпете идеи и се захващайте с творческа работа.  

 

Съдържание:  

- 8 листи цветна хартия 

- 50 залепващи очички 

- 30 цветни топчета от плат 

- Дървена кръгла пръчка за правене на хартиени спирали 

- Пластмасов гребен за правене на хартиени спирали 

- Брокат 

- Лепило 

- Стикери 

- 2 цветни игрални борда за поставяне на готовите фигурки и създаване на истории 

 

Как се правят хартиените спирали:  

- С помощта на дървената пръчка 

- Чрез навиване по зъбците на гребена и залепване с лепило 

Нарежете цветните листи хартия с ножица по пунктирните линии, така че да се получат цветни ленти. Навийте лентата с дървената 

пръчка по-стегнато или по-хлабаво в зависимост от това, какъв искате да е крайния резултат. След като приключите с навиването, 

залепете края с лепило, за да се запази формата. По този начин се получава кръгла форма. Ако искате да получите триъгълна, овална 

или форма на сълза, ползвайте другата техника – с гребен. Прекарайте цветна лента през зъбите на гребена. Колкото по-голяма форма 

искате, през толкова повече зъбци минете. Добавяйте очи и брокат, за блясък.  

Направете своите животни, поставете ги върху игралните бордове и измисляйте истории. 

Пример: Жаба 

Ще имате нужда от: 

- 4 светло зелени ленти 

- 3 тъмно зелени ленти 

- 2 залепващи очи 

- Дървената пръчка 

- Гребена 

Главата на жабата се прави като се направят две спирали. По-малката е светло зелената и тя се слага във вътрешната страна. Залепва 

се за външната-по-голямата и тъмно зелената. Натиснете ги леко, за да получите овална форма. Очите се правят с две малки светло 

зелени спирали. Залепват се за главата. Краката се правят от две малки, овални, по-свободни хартиени спирали в тъмно зелен цвят. 

Тялото е най-широко и овално от светло зелена спирала. Всички форми се залепят една за друга. Декорирайте със залепващите очи.  

 

Препоръчителна възраст 6+ 

 

Производител: Lisciani, Италия 

Вносител: Раяленд ООД, Гр. Варна, бул. „Цар Освободител”39, тел.052/566464 

www.rayatoys.com 

http://www.rayatoys.com/


 

 

 

 


