WESOŁE ZAKŁADKI DO KSIĄŻEK.

Wykonanie zakładek zacznij od przygotowania „bazy”, którą można ozdobić. Przedstawiam dwa sposoby
wykonania podstawy zakładki na róg książki.

WERSJA I (zakładka składana jak origami)
Przygotuj:
•

kartkę kolorowego papieru uciętą do wymiarów 15 cm x 15 cm.

Instrukcja składania:
1. Kartkę złóż na pół wzdłuż przekątnej, aby otrzymać kształt trójkąta.
2. Ramiona trójkąta złóż do środka, a następnie odegnij je z powrotem tak, aby w odpowiednich
miejscach powstały zagięcia.
3. Złap za wierzchnią warstwę papieru i zagnij górną część trójkąta w dół, do podstawy.
4. Boki trójkąta zegnij do środka (tak jak w punkcie 2), a następnie włóż je do środka, zaginając je w
połowie (wzdłuż linii powstałej w punkcie 3)

WERSJA II (zakładka klejona)
Przygotuj:
•

kolorowy papier, ołówek, nożyczki i klej.

Instrukcja wykonania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ołówkiem narysuj na kartce trójkąt o bokach równych 5 cm.
Na każdym z trzech jego boków narysuj identyczny trójkąt.
Wytnij powstały kształt.
Złóż trójkąty tak by zachodziły na ten, od którego zaczynałaś rysowanie.
Trójkąt, który jest „na górze” posmaruj od wewnątrz klejem i złącz z tym, który jest pod nim.
Pozostałych trójkątów nie zaklejaj. Mają one tworzyć kieszonkę, którą wsuniemy na stronę książki.

Zakładka z żabką
Przygotuj:
•
•
•
•
•
•
•

zieloną zakładkę
3 koła wycięte z papieru (dwa zielone i jedno białe)
czerwony trójkąt o wymiarach identycznych jak ten w zakładce
pasek papieru wycięty z czerwonego papieru (wymiary wedle uznania – to będzie język żaby)
dwa cekiny
klej
czarny flamaster

Wykonanie:
1.
2.
3.
4.

Przetnij białe koło na pół.
Do zakładki przyklej dwa zielone kółka, a na nich przecięte białe i po cekinie na każdym z nich.
Wewnątrz zakładki przyklej czerwony trójkąt i wystający język żaby.
Flamastrem dorysuj nos.

Zakładka z kurczaczkiem
Przygotuj:
•
•
•
•
•

żółtą zakładkę
mniejszą czerwoną zakładkę (baza z kwadratu o bokach 10 cm x 10 cm)
czerwony trójkąt o wymiarach identycznych jak ten w żółtej zakładce
fantazyjny kształt wycięty z żółtego papieru (na fryzurę kurczaka)
dwa białe kółka z kropkami namalowanymi czarnym flamastrem

Wykonanie:
1. Przyklej pojedynczą część czerwonej zakładki do wewnętrznej strony żółtej zakładki.
2. Czerwony trójkąt przyklej do tylnej części zakładki.
3. Doklej fryzurę i oczy kurczaczka.

Zakładka z królikiem
Przygotuj:
•
•
•
•
•
•

błękitną zakładkę
uszy królika wycięte z błękitnego papieru
wnętrze uszu królika wycięte z różowego papieru
2 serduszka z różowego papieru
czarny flamaster
klej

Wykonanie:
1.
2.
3.
4.
5.

Sklej różowe i błękitne części uszu królika.
Ułóż zakładkę tak, aby można ją było wsunąć na dolną część kartki.
Do zakładki włóż królicze uszy i przyklej je do wewnętrznej części.
Przyklej serduszka na dole i na górze.
Flamastrem dorysuj oczy.

