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Гусениця з яєчного лотка - одна з легких і цікавих для дітей виробів з
непридатного матеріалу. Лоток з-під яєць, як зі спіненого полістиролу, так і
паперовий - це невичерпне джерело творчих втілень. З осередків можна
зробити безліч персонажів, причому може знадобитися одна ланка й навіть
весь лоток, який, наприклад, використовують для створення крокодила,
човники.
Дитяча саморобка складається з декількох етапів, кожен з яких тренує
свій навик. Вирізання має бути акуратним, розфарбовування - щільним і
гармонійним за кольором, прикраса вироби - фантазійним. В результаті
отримаємо прості іграшки, які не шкода забруднити на дачі, в пісочниці і
інших місцях.
Технологічна карта
Для перетворення лотка в гусеницю
знадобляться:
 Половина паперового яєчного
лотка;
 синельної палички;
 Рухомі очі, яких успішно замінять
паперові;
 Трохи червоного паперу для
посмішки, але також її можна
намалювати фломастером;
 Гуаш, пензлик, непроливайка з
водою;
 Ножиці, клей, циркуль або будьякий гострий предмет для проколу
лотка.

Відріжте з яєчного лотка один ряд з 5 осередків.
Скористатися можна ножицями або ножем.
Процедура ця не з легких, діти самі не впораються. Взагалі, краще до
цього залучити тата або дідуся.

Зафарбуйте осередку гуашшю. Тут
можуть бути самі різні варіанти: все
осередки різного кольору, все
зеленого, всі жовті, зелені, але
перша жовта, і багато інших рішень.
Казкової і яскравою виходить гусінь
в строкатому різнобарв'я.
Нерозбавлена гуаш довго бруднить
пальці, тому потрібен час, щоб вона
як слід висохла.

Приготуйте два шматочки синельної
палички, кінчики яких загорніть.

Циркулем або чимось гострим зробіть
дірочки на першій клітинці і вставте в
них пухнасті вусики.
Завершать гусеницю з яєчного лотка очі і посмішка.

За бажанням, можна ще приклеїти
на всі боки осередків лапки з паперу,
прикрасити гусеницю помпонами,
візерунками.

Як вам така весела гусениця?!

