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k�or�e indyki
Z RÓB TO SAM

K�or�e indyki mal�ane odciskami dł�i i stóp.

Czego potrzebujemy?

- farb plakatowych lub farb 

   do malowania  palcami, 

- pędzelka, 

- kilku białych kartek, 

- pisaków, 

- kleju, 

- kawałka kolorowego papieru lub pianki,

- nożyczek.

Jak malować?

Wnętrze dłoni malujemy farbami. 

Możemy użyć do tego jednego lub różnych 

kolorów. Nie czekając aż farba wyschnie odbijamy 

dłoń na kartce. Będziemy potrzebować pięciu 

takich odbitek by stworzyć z nich ogon indyka. 

W taki sam sposób odbijamy na kartce naszą 

stopę – będzie to tułów i głowa ptaka.

Teraz farba musi wyschnąć.

Jak skleić elementy?

Wyschnięte odciski wycinamy. Te w kształcie dłoni układamy w wachlarz i sklejamy ze sobą 

klejem. W ten sposób powstanie ogon indyka. Na odcisku stopy, w miejscu pięty rysujemy 

oczy i przyklejamy wycięty wcześniej dziób i korale. Teraz możemy przykleić tułów naszego 

indyka do wachlarza piór. I gotowe!

Naszego indyka możemy dodatkowo udekorować sztucznymi piórkami, koralikami, przykleić 

mu plastikowe oczy lub ozdobić pisakami.

Dobrej zabawy!

- kawałka kolorowego papieru lub pianki,

dłoń na kartce. Będziemy potrzebować pięciu 

takich odbitek by stworzyć z nich ogon indyka. 

W taki sam sposób odbijamy na kartce naszą 

stopę – będzie to tułów i głowa ptaka.

Teraz farba musi wyschnąć.

Jak skleić elementy?

Wyschnięte odciski wycinamy. Te w kształcie dłoni układamy w wachlarz i sklejamy ze sobą 

klejem. W ten sposób powstanie ogon indyka. Na odcisku stopy, w miejscu pięty rysujemy 

oczy i przyklejamy wycięty wcześniej dziób i korale. Teraz możemy przykleić tułów naszego 

indyka do wachlarza piór. I gotowe!

Naszego indyka możemy dodatkowo udekorować sztucznymi piórkami, koralikami, przykleić 

mu plastikowe oczy lub ozdobić pisakami.

Dobrej zabawy!

K�or�e indyki mal�ane odciskami dł�i i stóp.

Czego potrzebujemy?

- farb plakatowych lub farb 

   do malowania  palcami, 

- pędzelka, 

- kilku białych kartek, 

- pisaków, 

- kleju, 

- kawałka kolorowego papieru lub pianki,

- nożyczek.
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k�or�e indyki
Z RÓB TO SAM

K�or�e indyki mal�ane odciskami dł�i i stóp.
Zobacz jak mogą wyglądać!

Tuł� i gł�a

Odbita
pojedyncza dł�

Indyk
( w�sja 1 )

Indyk
( w�sja 2 )

Odbite dł�ie
złącz�e w og�


