Homokszórós képek dobozban
Készíts 4 képet tizenhatféle színárnyalatú homokkal!
Ajánlott életkor: 4-12 éveseknek
A doboz tartalma:16 különböző színű homok, 4 előre „beenyvezett” kép, bevágott körvonalú fóliával; 1 használati utasítás
több színjavaslattal
A termék leírása: A Sablimage kisgyermekeknek tervezett játék, amellyel egész egyszerűen szép, akár a szobájuk falára is
kiakasztható képet alkothatnak, anélkül, hogy bepiszkítanák magukat. A Sablimage játékos és egyben művészi tevékenység,
ideális a kreativitás, a kézügyesség, a színérzékelés fejlesztésére.
A játék elve: Minden kép egy rajzból áll, ami egy előre kivágott fóliával le van takarva. A gyermekek lehúzzák a fóliát, hogy
az alatta lévő enyvezett alap felszínre kerüljön. Erre az alapra szórják aztán a különböző színű finom homokot, ami azonnal
hozzáragad, és teljesen befedi az enyvezett felületet, szép, intenzív színű részletekből álló, gazdag rajzolatú, finom képeket
hozva létre.

Használati utasítás
Mire van még szükségünk: Mielőtt elkezdenénk a tevékenységet, szerezzük be a következő holmikat: olló, cellux, borítékba
hajtogatott papírlapok, csipesz a fedőpapír apró elemeinek eltávolításához, gombostű vagy körömreszelő az előre bevágott
rajzolatok felfejtéséhez.
Hogyan használjuk a terméket:
- Válasszunk ki egy képet, és helyezzük el a doboz aljában. Vegyük elő a homok-tégelyeket.
- Figyeljük meg a rajzon az előre bevágott kontúrokat. Át is húzhatjuk őket ceruzával, hogy a kisgyermek jobban lássa. Az
egyes részleteket színezheti a gyermek a saját fantáziája szerint, vagy használhatja a doboz fedelén lévő mintát.
- A legkisebb foltokkal kezdjük a munkát: buborékok, szemek, pöttyök, száj stb. Először azokról fejtsük fel a védőpapírt,
amelyeket egy színnel kell kiszínezni. A sötétebb színekkel kezdjünk. Ahhoz, hogy a ragasztós felületet felszabadítsuk,
(mutató- vagy hüvelykujjunk körmével, a legkisebb elemeknél esetleg gombostűvel, vagy körömreszelő hegyével)
rajzoljuk körbe a bevájt körvonalat, és fejtsük le a védőpapírt.
- Ellenőrizzük, hogy nem szedtük-e fel a szomszédos területekről is a védőpapírt, ha igen, nyomjuk vissza a ragasztott
felületre, mert különben meg fog változni a mintánk.
- Szórjuk a homokot óvatosan a felfedett foltra vagy területre: a homok azonnal odaragad. Ne spóroljunk munka közben,
mert ha a homok nem fedi be teljesen a ragasztott felületet, a következő lépéseknél más színű homok fog a szabadon
maradt ragasztóra tapadni.
- Fogjuk a képet, és a fölösleges homokszemcséket rázzuk le róla a dobozba, majd onnan egy külön erre a célra szolgáló,
borítékká összehajtott papírba. Ne keverjük össze a különböző színű homokszemcséket!
- Ha borítékokba szórjuk a fölösleges homokszemcséket, ráérünk a játék végén visszarakni az el nem használt homokot az
eredeti tégelyekbe, így a játék során többször visszatérhetünk egy-egy színárnyalathoz. Vigyázzunk, hogy a képről milyen
irányban szórjuk le a fölösleges homokszemeket, főleg ha sötétebb színnel dolgoztunk éppen, és vannak a képen már
befedett világos foltok. A sötétebb homok könnyen megtapad a nem kellően befedett világosabb színű foltokon.
- 1-1 kép elkészítéséhez átlagban fél óra szükséges. A tevékenység végén a megmaradt homokot a borítékokból szórjuk
vissza óvatosan az eredeti tárolókba.
A Katica Játék Kft-nél kapható homokszórós képek, pótlapok, homokok:
SA880 – Óceán
SA881 – Afrikai állatok
SA883 – Madarak
SA884 – Kislányok
SA885 – Állatok
SA886 – Cirkusz
SA887 – Lovak
SA888 – Autók
SA889 – Kalózok
SA892 – Mandala állatok
SA894 – Panama

SA895 – Dinoszauruszok
SA896 – Japán babák
SA897 – Elefántok
SA898 – Hercegnők
SA899 – Világ falvai
SA8801 – Erdei állatok
SA8802 – Tűzoltók
SA8803 – Barátok, barátnők
SA8804 – Mesebeli állatok (La Fontaine)
SA8805 – Veszélyeztetett állatok
SA882 R pótlap - békák

SA883 R pótlap - madarak
SA884 R pótlap - kislányok
SA885 R pótlap - állatok
SA886 R pótlap - cirkusz
SA887 R pótlap - lovak
SA888 R pótlap - autók
SA889 R pótlap - kalózok
SA891 Pótlapok - Csináld magad!
SA893 R pótlap - sarkvidék
SA890 Póthomok

3 év alatti gyermek kezébe nem adható, mert a játékhoz tartozó homokot könnyű lenyelni vagy felszippantani!!!
Jó szórakozást! A játékot importálja és forgalmazza:

Katica Játék Kft.
1077 Budapest, Király u. 101. (Lövölde térnél)
Tel/fax.: 06-1-462-2388/87
E-mail: katica@katica.hu
Web: www.katica.hu

