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A fa törzse WC-papír gurigából készült, a lomb pedig
kartonból, mindkettőt használt csomagolópapírral vontuk
be. A képen látható fa virágai és levelei is maradék
papírokból vannak, a  technikával akár a kicsit gyűröttebb
darabokat is fel tudjuk használni, takarékosan.

A kisebb gyerekekkel is könnyen elkészíthetjük ezt a fát,
mindössze egy gurigára és egy A4-es papírra van
szükségünk. Használhatunk színes vagy fehér lapot is,
melyet az összegyűrés és felragasztás után meg is
festhetünk. A lombos fa elkészítéséhez olyan papír is
megfelelő, melynek az egyik oldala már használt.

GURIGA FÁK TAVASZI HANGULATTAL



Hozzávalók: műanyag kupak, gumigyűrű/dekor gumi,
erős ragasztó, olló.

A kupak megtisztított tetejére ragaszthatjuk fel a
különböző mintákat dekorgumiból vagy gumigyűrűből. 
Kör, csigavonal megformázásához elég egy helyen
elvágni a gumigyűrűt. A bonyolultabb alakzatokat (pl.:
virágot vagy szívet) több kisebb darabból rakhatjuk ki.
Fontos, hogy erős ragasztót használjunk, és a
gumigyűrűt szorítsuk a kupakhoz addig, ameddig meg
nem szárad. A kupak belsejébe parafadugót is
erősíthetünk, hogy könnyebb legyen használni.
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A konzervdobozt bevonhatjuk kartonnal vagy filc anyaggal is, mindkét esetben díszíthetjük rajzzal vagy
ragaszthatunk rá gombot, gyöngyöt. 
A képen látható dobozokra papírból kivágott fül került, a nyulak arcát textilfilccel rajzoltuk meg. Tárolásra
és húsvéti ajándék csomagolására is kiváló.

ÚJRA-NYUSZIK

A WC-papír gurigát színes ceruzák, zsírkréta és színes
papírok segítségével könnyen varázsolhatjuk nyulakká. 

Akár mozgó szemeket is használhatunk, mely otthon is
elkészíthető: mindössze vitamin tabletta csomagolására
lesz szükségünk, erős ragasztóra és magokra. Vágjunk ki a
gyógyszeres levélből két tablettányi műanyag burkot és
ragasszuk fel a gurigára, miután ráhelyeztünk 1-1 szem
magot.



A piros papírra hagyományos díszítő mintákat vittünk fel fehér zselés tollal Három egyforma méret
lapot összeragasztva tojás dísz készülhet belőle, mely függeszthető cérnával vagy kosárba is helyezhető.
Emellett koszorúkat, ajtódíszeket is ékesíthet. A képen szereplő karton koszorúnak a belső korongját is
felhasználtuk, a díszítésnél a természetes anyagokat (rafia, magok, gyógynövények) részesítettük
előnyben.
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HÚSVÉTI DÍSZEK

A papír tojások sablonja itt érhető el:
 http://krokotak.com/2013/04/2-easter-paper-crafts/  



ÚJRAPAPÍR

használt papírok (tojástartó, papírlap),
 víz és lavór az áztatáshoz, 
turmixgép vagy botmixer, 
merítőkeret 
(szúnyoghálóból vágjunk le a kívánt 
papírméretnél kétszer nagyobb darabot, 
hajtsuk félbe, és körben rögzítsük tűzőgéppel), 
 színes szalvéta,
nedvszívó rongy, mosogatórongy, sodrófa
szárítókötél, csipesz

Az apróra tépett papírokat áztassuk egy éjszakán át, majd másnap bő vízzel turmixoljuk össze.
Az így kapott papírpépet öntsük a lavórba és a szúnyoghálóból készített merítőkeretet merítsük
bele úgy, hogy a pép egyenletes eloszlásban legyen rajta, majd lecsöpögtetés után döntsük a
mosogatórongyra úgy, hogy a keret maradjon fölül. A sodrófával erőteljesen hengereljük végig
az asztal szélétől a közepe felé haladva a pépet, hogy kipréselődjön a felesleges víz. A merítő
eltávolítása után színes szalvéta legfelső, mintás rétegével díszíthetjük. Szedjük le a keretet, a
papírt pedig a mosogatóronggyal együtt teregessük ki egy-két napra száradni (száradás után
könnyen leszedhető az anyagról). 

ÖKO-KUCKÓ I TAVASZI ÖTLETEK

5

Március 1. az újrapapír napja, melyet papírmerítéssel is megünnepelhetünk:
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Március 10.-én ünnepeljük a beporzók napját, méhek és lepkék megalkotásával is megemlékezhetünk a zöld
jeles napról. Az alábbi bábok alapját WC-papír guriga adja, az elkészítéshez ezen kívül színes papírra,
ragasztóra, ollóra és ceruzára lesz szükségünk.
Az ujjbábok nyomtatható alapja itt érhető el:
https://www.easypeasyandfun.com/wp-content/uploads/2018/04/Bugs-Finger-Puppets-EPF.pdf

BÁBOK BEPORZÓK NAPJÁRA



A halak teste kupakból és dekorgumiból készült,
a hínárt krepp papír alkotja. 

A műanyag kupakra alkoholos filccel
rajzolhatunk vagy fel is ragaszthatjuk a papírból
készített pikkelyeket. 

ÖKO-KUCKÓ I TAVASZI ÖTLETEK

7

Az alábbi tengereket a gyerekek kartonra készítették el, az előre kivágott hullámok és hínár felragasztása
mellett rajzokkal keltették életre a vízi világot.

TENGER A VÍZ VILÁGNAPJÁRA



A gyurma összeállításakor először a porokat keverjük
össze, majd fokozatosan adjuk hozzá a vizet. A
masszát folyamatos keverés mellett, alacsony lángon
főzzük, addig, ameddig be nem sűrűsödik. A kész
gyurma hűtés után formázható, kiszárítás előtt
érdemes kiszúrni, ha később akasztót is szeretnénk
fűzni bele. Hófehérre, enyhén csillámosra szárad,
később festékkel díszíthetjük. A képen látható
gyurmához ételfestéket is kevertünk főzés közben.
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2 bögre szódabikarbóna
1 bögre kukoricakeményítő
1-1,5 bögre víz
ételszínezék 

FÖLD NAPI MEDÁL

A medál alapját szódabikarbóna gyurma adja, melyet
madzagra fűzhetünk, vagy akár mágnesre is
rögzíthetünk.
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Mit tehetsz azért, hogy megőrizd vagy javítsd környezeted állapotát?
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ÍGÉRET-FA
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zöldséges

SZÍNEZŐ



A kiadványt a pécsi Zöld-Híd Alapítvány készítette 2021-ben,
Canva programmal, a www.canva.com felületen, felhasználva az
ingyenes grafikai elemeket, rajzokat és fényképeket. 
A szövegek és az alkotásról készített fényképek tulajdonosa a
Zöld-Híd Alapítvány.
Kapcsolat: borsoszsofia.zoldhid@gmail.com; 20/293-33-23
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