
 

Na liste 

   

Potrebujeme: 

- vlnitý kartón – červený a tmavozelený (FL78409), 
- červený a zelený papier – tvrdší (NT0042/FP), 
- bambule (PB2470010), 
- bielu farbu (ED062601), 
- zlatú fixku (JO1602M), 
- tmavozelenú fixku (ED080037), 
- čiernu farbu (ED062645), 
- čierny tvrdší papier (CI75910), 
- chlpatý drôt (FL77891, FL77893), 
- nanukové paličky (EPL200004), 
- očká (AP2048/SBWE), 
- dekoračné kamienky – okrúhle (PB2470726), 
- bledomodrý gombík (PB2470913), 
- lepiacu pištoľ (PB2470923), 
- tyčinky do lepiacej pištole (PB2470925), 
- lepidlo (CL100KC), 
- disperzné lepidlo (KP528050), 
- 2 rolky od toaletného  papiera, 
- štipce väčšie, 
- štetec (ED040114), 
- nožnice (SY45310). 

 



 

 

1. Húsenička. Z tvrdého zeleného papiera si vystrihneme list. V najširších miestach má list 15 x 9 

cm. Žilnatinu na list nakreslíme zlatou, alebo tmavozelenou fixkou.  

2. Telo húseničky tvorí 6 ružových bambulí s priemerom 1,5 cm. Hlava (žltá bambuľa) má priemer 

2,5 cm. Bambule na list nalepíme disperzným lepidlom. A rovnakým lepidlom nalepíme aj oči 

(0,8 cm) a ústa (z tvrdšieho červeného papiera, šírka 1,2 cm, hrúbka 3 mm)  na hlavu húseničky. 

Necháme zaschnúť a húsenica je na svete.  

3. Vážky. Z tvrdého zeleného papiera si vystrihneme list. V najširších miestach má list 22 x 4 cm. 

Žilnatinu na list nakreslíme zlatou, alebo tmavozelenou fixkou. Z rolky od toaletného papiera si 

vystrihneme kruh široký 3 cm a podlepíme ním list v prostriedku, aby sa list ohol a ostal ohnutý. 

Pri schnutí lepidla si pomôžeme štipcami, aby sa list neodliepal. 

4. Na nanukovú paličku na lepíme vedľa seba 8 dekoratívnych okrúhlych kamienkov (priemer 1 cm) 

od začiatku paličky tesne vedľa seba. Potom necháme medzeru asi 1,5 cm a nalepíme ešte jeden 

kamienok a potom nalepíme hlavu, ktorú vytvoríme z gombíka (1,5 cm), na ktorý nalepíme ďalší 

kamienok, alebo z väčšieho dekoratívneho kamienka. Lepíme disperzným lepidlom.  

5. Nakoniec spravíme z chlpatých drôtikov krídla. Na jedny krídla potrebujeme dva drôtiky – 26 cm 

a 38 cm dlhé. Oba páry krídel robíme rovnakým spôsobom. Drôtik ohneme tak, že dva jeho 

konce prehneme do stredu drôtika a konce drôtikov okolo stredu obmotáme. Menšie i väčšie 

krídla priložíme k sebe a v strede ich dvakrát prekrútime, aby sa spojili. Potom krídla prilepíme 

lepiacou pištoľou do medzery na nanukovej paličke.  Na záver obe vážky prilepíme lepiacou 

pištoľou na list. 

6. Megalienka  Zo zeleného vlnitého kartónu si vystrihneme list. V najširších miestach má list 

20,5 x 10 cm. Žilnatinu na list nakreslíme zlatou fixkou.  

7. Rolku od toaletného papiera prestrihneme na polovicu a obe polovice zvnútra aj zvonka 

natrieme čiernom farbou. Necháme zaschnúť a potom disperzným lepidlom nalepíme na list 

tesne vedľa seba. Na jednu polovicu rolky nalepíme oči (1 cm), to bude hlava lienky. 

8. Z červeného vlnitého kartónu vystrihneme ovál 10 x 8,5 cm a po dĺžke ho vlnovkou rozstrihneme 

na dve polovice. Dierkovačom vyrobíme z čierneho tvrdšieho papiera bodky (0,5 cm) – 14 ks 

a nalepíme ich po siedmych na každé krídlo. Potom krídla prilepíme na zadnú rolku, tesne k 

hlave. Aj tu si pri schnutí môžeme pomôcť štipcami. 

9. Na záver môžeme bielou farbou namaľovať škvrny na hlavičke. A megalienka môže vzlietnuť. 


