Ozdobna ramka do zdjęć
Zachęcam Was do wykonania ramki na zdjęcie. Sami dobrze wiecie, że wykonane
przez nas samych prace, będą ciekawsze i piękniejsze, niż te zakupione w sklepie.
Materiały potrzebne do wykonania:
- gruba tektura (najlepiej karton) o wymiarach 20cm x 16cm,
- arkusz tektury cienkiej lub kartka papieru technicznego,
- nożyczki,
- linijka i ołówek,
- klej magic lub pistolet do klejenia "na gorąco", taśma dwustronna,
- farby lub puszka sprayu (zależy jaki kolor ramki chcecie wykonać),
- najróżniejsze rodzaje makaronu (poproście mamę, aby pokazała Wam jaki makaron
ma w domu i wybierzcie te, które będą dla Was najciekawsze).

Wykonanie:
- w przygotowanym wcześniej kawałku kartonu zaznaczamy ołówkiem i linijką
prostokątny otwór, najlepiej pasujący do wielkości zdjęcia jakie chcemy w nim
umieścić;
- wycinamy zaznaczony otwór (karton jest gruby i sztywny więc możecie poprosić
rodziców o pomoc w tej czynności);
- gdy już wycięliśmy naszą ramkę, to smarujemy klejem jej 3 boki (jeden zostaje
wolny, aby można było wsunąć tamtędy zdjęcie) i podklejamy od dołu "ściankę" z
cienkiej tektury;

- odcinamy pozostałą część tektury, zginamy ją i doklejajmy do ścianki podpórkę, na
której będzie się opierać nasza ramka (do podklejenia możemy użyć taśmy klejącej);
- gdy już nam wszystko dokładnie wyschnie, to bierzemy do ręki klej magic lub
pistolet z klejem na gorąco (aby się nie poparzyć poproście o pomoc rodziców,
bądźcie bardzo ostrożni!) i przyklejamy do ramki makaron;

- po zakończonym przyklejaniu naszych makaronowych ornamentów (gdy uważamy,
że ramka jest gotowa i wyschnięta z kleju) bierzemy do ręki pędzel z farbami i
malujemy nasze dzieło na kolorowo, lub na tarasie, czy na balkonie układamy papier,
na nim ramkę i całość malujemy sprayem (ja użyłam bezbarwnego z brokatem);
- aby farba nie zakleiła szpary na wsunięcie zdjęcia, to przed malowaniem możemy
tam chwilowo umieścić kawałek kartki;

- czekamy do wyschnięcia, następnie wsuwamy zdjęcie przez pozostawioną
wcześniej szczelinę i gotowe 😊 Miłej zabawy.

