


Conţinut:

• 2 coli de hârtie albă
• 1 coif de petrecere
• confetti
• 2 coli de hârtie ondulată
• 7 coli de hârtie colorată
• 3 farfurii de carton
• 4 flori textile
• 1 foarfece
• 1 tub de sclipici
• 1 tub de lipici lichid
• 2 dantele de hârtie
• 3 măşti de spumă
• 4 mileuri de hârtie
• 10 coli de spumă

• 5 paie de hârtie
• 2 pungi de hârtie
• 1 pliculeţ cu pompoane 

sclipitoare
• 1 pliculeţ cu pompoane simple
• 20 de ochişori
• 20 de biluţe de spumă
• 3 pompoane mari
• 10 tije flexibile
• 6 forme de brioşe
• 10 nasturi şi 5 papiote de lemn
• 10 beţe colorate
• 15 beţe mici de lemn
• 5 beţe mari de lemn
• 1 lipici solid
• 1 punguţă cu pompoane
• 10 nasturi de plastic
• 1 pliculeţ cu paiete
• Instrucţiuni

Atenţie! Acest produs trebuie să fie folosit numai sub supravegherea unui adult. 
Piesele incluse în acest set pot prezenta vârfuri sau muchii ascuţite - pericol de 
rănire. Setul include materiale care pot păta suprafeţele cu care iau contact. 
Protejaţi suprafaţa de joc acoperind-o cu o folie din plastic. Nu lăsaţi materiale 
precum lipiciul să ia contact cu pielea, gura sau ochii. A nu se înghiţi. 





Super eroi pe băţ

Ce vei folosi
Beţe de lemn
Planşe de spumă

Cum se face
Decupează o mantie în formă de triunghi dintr-o 
planşă de spumă sau dintr-o hârtie colorată.

Hârtie colorată
Foarfece

Lipici
Acuarele 
(nu sunt incluse)

1

Taie un dreptunghi mic dintr-o foaie de hârtie 
colorată sau dintr-o planşă de spumă. Acesta va fi 
masca super eroului.

3

Împodobeşte figurina, pictând ochişori, guriţă şi 
desene decorative.

5

Lipeşte dreptunghiul în partea de sus a băţului.4

Lipeşte băţul de lemn pe mijlocul triunghiului.2





Ce vei folosi
Lipici

Cum se face

Bucăţele de spumă

Ochişori
Pompoane

Beţe de lemn
Hârtie colorată
Tije flexibile

Decorează un băţ de lemn desenând pe el cu 
markerul sau lipind bucăţele de hârtie sau alte 
materiale.

1

Lipeşte pe băţ pompoane, ochişori, 
bucăţele de pâslă şi petale.

3

Decupează bucăţele de hârtie colorată şi lipeşte-le 
pe băţ pentru a face nas, colţi, antenuţe, cozi, aripi 
sau picioruşe.

2

Animăluţe

Markere
(nu sunt incluse)
Pâslă
(nu este inclusă)





Semne de carte

Ce vei folosi
Hârtie colorată
Lipici

Cum se face

Ochişori
Coli de spumă

Decupează două pătrate identice de hârtie 
colorată.

1

Decorează figurina obţinută cu ochişori, hârtie 
colorată şi/sau forme de spumă.

3

Foloseşte figurina ca semn de carte, pentru a 
marca pagina la care ai rămas!

4

Suprapune perfect cele două pătrate şi lipeşte-le 
între ele de-a lungul muchiilor de sus şi din 
dreapta, apoi lasă-le să se usuce.

2

Foarfece





Ce vei folosi
Papiotă de lemn
Tije flexibile
Foarfece

Cum se face

Benzi textile ondulate
(nu sunt incluse)

Flori textile
Paiete

Lipici
Hârtie colorată

Decupează flori de hârtie colorată. Dacă vrei, poţi 
folosi florile textile incluse.

1

Taie tije flexibile pentru a crea tulpini. Lipeşte capetele 
tijelor pe spatele florilor şi lasă-le să se usuce.

3

Strânge florile la un loc într-un buchet şi 
pune buchetul într-o papiotă de lemn.

4

Decorează papiota de lemn cu diverse 
materiale.

5

Montează câte o paietă în miezul fiecărei flori.2

Flori





Pinguini

Ce vei folosi
Biluţe de spumă
Hârtie colorată

Cum se face
Pictează o biluţă de spumă cu negru, lăsând un 
cerculeţ alb. Acesta va fi burtica pinguinului.

Coli de spumă
Foarfece

Lipici
Acuarele
(nu sunt incluse)

Ochişori

1

Decupează aripioare din hârtie şi pictează-le cu 
negru. Lasă-le să se usuce.

3

Lipeşte aripioarele de-o parte şi de cealaltă a 
biluţei, astfel încât cercul alb (burtica) să fie chiar 
între ele, la distanţă egală de fiecare. Apoi lipeşte 
ochişorii deasupra cercului alb şi gata!

4

Decupează un cioc şi două picioruşe din spumă. 
Lipeşte-le pe biluţă şi lasă-le să se usuce.

2





Ce vei folosi
Foarfece
Hârtie colorată

Cum se face

Nasturi
Lipici
Paiete

Pe o hârtie colorată, trasează 
contururile pieselor de bază 
ca în figura alăturată, la 
dimensiunea dorită.

1

Pliază clăpiţele centrului farfurioarei şi lipeşte-le în 
farfurioară.

3

Desenează o toartă, lăsând câte o clăpiţă la fiecare 
capăt. Apoi decupeaz-o şi lipeşte clăpiţele pe ceşcuţă.

4

Decorează ceşcuţa cu năsturaşi, paiete şi sclipici.5

Lipeşte fundul ceşcuţei de farfurioară.6

Decupează corpul ceşcuţei din hârtia colorată şi 
lipeşte-i muchiile, creând un trunchi de con. Apoi 
decupează farfurioara şi lipeşte-i muchiile. Lasă toate 
piesele să se usuce.

2

Ceşcuţe de ceai

Ceaşcă

Marginea farfuriei Centrul farfuriei





Tărtăcuţe vesele

Ce vei folosi
Coli de spumă
Lipici

Cum se face

Ochişori
Pompoane

Alege un pompon de culoarea care îţi place.1

Lipeşte piesele decupate şi ochişorii pe pompon.3

Decupează urechi, picioruşe, cioc, coadă etc. din 
spumă pentru animăluţul tău.

2

Foarfece





Ce vei folosi
Hârtie colorată
Foarfece
Confetti

Cum se face

Lipici
Ochişori
Paiete

Markere
(nu sunt incluse)

Desenează o linie ondulată pe hârtia colorată.1

Lipeşte o bucăţică dintr-o tijă flexibilă sau o fâşie 
de confetti la un capăt al fâşiei de hârtie, pe post 
de limbă. 

3

Întoarce fâşia pe cealaltă faţă şi decoreaz-o cu 
forme desenate sau cu bucăţele de hârtie 
decupate şi lipite.

4

Adaugă paiete, sclipici şi ochişori.5

Decupează pe lângă linie, de ambele părţi, astfel 
încât să obţii o fâşie lată şi ondulată.

2

Şerpi caraghioşi





Bufniţe pentru creioane

Ce vei folosi
Ochişori
Hârtie colorată

Cum se face
Decupează un cerc de hârtie colorată şi lipeşte-l 
de capătul neascuţit al unui creion.

Coli de spumă
Foarfece

Lipici
Creioane
(nu sunt incluse)

1

Taie două cercuri şi mai mici (dar puţin mai mari 
decât ochişorii) şi lipeşte-le peste cercurile lipite la 
pasul 2.

3

Lipeşte ochişorii peste cercuri.4

Decupează un cioc din spumă şi lipeşte-l pe cercul 
mare.

5

Decupează două cercuri mai mici, de dimensiuni 
egale, şi lipeşte-le pe cercul mare unde vrei să pui 
ochişorii bufniţei.

2





Ce vei folosi
Tije flexibile
Benzi elastice
(nu sunt incluse)

Cum se face

Lipici
Biluţă de spumă

Ochişori

Adună mai multe tije flexibile într-un mănunchi şi 
leagă mănunchiul cu o bandă elastică înfăşurată la 
aproximativ 2 cm depărtare de capăt.

1

Pune o biluţă de spumă în mijlocul mănunchiului şi 
strânge tijele în jurul ei, acoperind-o. Prinde tijele sub 
biluţă cu o bandă elastică, ca să fixezi biluţa.

3

Pentru a crea un tentacul, prinde două tije de culori 
diferite şi răsuceşte-le împreună. Creează astfel 8 
tentacule.

4

La sfârşit, lipeşte ochişorii.5

Aranjează tijele în aşa fel încât culorile lor să 
alterneze.

2

Caracatiţe


