A kígyóherceg
Egyszer egy szegény fiú egy gyémántért cserébe elígérte egy ismeretlennek a majdan születendő lányát.
Amikor a lánya elérte azt a kort, hogy férjhez lehessen adni, megjelent egy óriási kígyó az ajtajukban, hogy
beválthassa az ígéretet. Mi történt a lánnyal, vajon hozzáment feleségül? Hogyan alakult a sorsuk?
Megtudhatjátok a meséből.
Készítsétek el a kígyóherceget egy papírtányérból!
Kellékek:
• sodrófa
• papírtányér
• zöld és sárga festék
• buborékfólia, vagy 5-8 fülpiszkáló+befőttes
gumi
• olló
• 2 műanyagszem
• szalag
• ragasztó
• cellux
• lemosható terítő, vagy szemeteszsák

Elkészítés menete:
1. Terítsetek az asztalra egy lemosható terítőt,
vagy egy nagyméretű szemeteszsákot, így nem lesz minden festékes.
2. Tekerjetek egy darab buborékfóliát a sodrófa köré, és ragasszátok meg egy kis darab cellux-al.
3. Kenjetek zöld és sárga zöld festéket a buborékfóliára. Ezután a görgessétek végig papírtányéron,
hogy az egészet befessétek. (Ha nincsen otthon buborékfóliátok, fülpiszkáló pálcikával is hasonló
hatást érhettek el. Kössetek össze néhány fülpiszkálót egy befőttes gumival és mártogassátok
felváltva a két festékbe és a festékes pálcikával nyomjatok pöttyöket a tányérra.)
4. Hagyjátok száradni kb. 20 percig, és kezdjetek el spirál alakot vágni a tányérba, a széléről kiindulva.
A tányér közepén, spirál végén, hagyjatok egy lekerekített "fejet".
5. Ragasszátok fel a két szemet, tetszőleges méretben.
6. Vágjatok le egy darab piros szalagot kb. 1-2 cm hosszúságúra. A szalag végét hajtsátok hosszában
félbe és vágjátok le az összehajtott sarkát, hogy úgy nézzen ki, mint egy kígyó nyelve.
7. A nyelvet ragasszátok alulról a kígyó fejéhez.
8. El is készült a kígyóherceg. Ha szeretnétek kitenni a szobába, ragasszatok egy darab fonalat a fejére.

Betűkígyó
Írd be a betűkígyóba a rejtvény megfejtéseit

1. Hosszú, pikkelyes bőrű, végtag nélküli hüllő

8. Nem fiatal

2. Az ember legjobb barátja

9. Csillogó drágakő, a legkemélyebb anyag

3. Ember alakú gyerekjáték

10. Sok pénze van

4. Ravaszdi állat

11. Nem jómódú

5. Királyfi más szóval

12. Alvás közben megjelenő képek

6. Fiatal nő

13. A melletted lévő házban lakó ember

7. Koronás uralkodó

14. Ebbe fújod az orrod

Színezd ki a képet a számok szerint!

