ONSTRINHOS DIVERTIDOS

Tão fáceis de fazer, estes monstrinhos
são ótimos fantoches.
Vamos lá?
Precisaremos de caixas de diversos
tamanhos. Por exemplo: caixa de
gelatita em pó, caixa de remédio, etc.
Para o cabelo podemos usar barbante,
lã, folhas de revista, retalhos de papel
ou qualquer outro material que você
queira experimentar.

BOCA

Com guache preto, pinte
a boca por dentro. Deixe
secar.
Recorte quadradinhos de
papel branco e cole. São
os dentes.
Pinte de vermelho o
restante da caixa.
Os olhos são feitos com 2 pequenos retângulos
de papel branco e dois menores em papel preto.
CABELOS

Faça dois furinhos no centro da cabeça e
passe por aí um pedaço de barbante.

Corte vários fios de barbante
medindo mais ou menos
20 cm. Não precisam ser todos
do mesmo tamanho.

Junte os fios de barbante, ponha uma
gota de cola pura e dê um nó
apertado. Pingue mais cola para que
o cabelo fique bem preso.

MONSTRINHO VERDE

Este monstrinho foi feito com uma
caixinha de gelatina.
Por fora pinte de verde e dentro da boca,
de preto.
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Dois cículos brancos e dois menores
pretos, fazem os olhos.

Recorte a língua em papel vermelho
seguindo o molde ao lado.
O TOPETE
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Para fazer o topete,
use um retalhinho
de papel colorido.

1

Dobre ao meio e recorte em tiras até o limite marcado.
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Abra o topete e enrole cada tirinha com a
ajuda de um lápis.

Dobre novamente, abra as abas para
fora e cole no topo da cabeça do
monstrinho.

MONSTRINHO AZUL

Para fazer os olhos, recorte duas elipses
em papel branco, seguindo o molde.
Recorte as pupilas e a sobrancelhas.

Recorte dois dentões brancos.

Cole os olhos e os dentes.

CABELOS
+ Escolha páginas de revista e recorte tiras de mais ou
menos lcm.
+ Enrole cada tira em um pauzinho ou lápis para
encaracolá-lo.

+ Retire o lápis e cole cada tirinha encaracolada sobre a
cabeça o monstrinho até cobrí-la.

