Što se sve nalazi u
ovome setu?
U setu možemo pronaći tri već
izrezana drvena predloška s
cvjetnim motivima. Dodatno može
biti uključeno dva seta boja, četiri
kista, brusni papir i ljepilo za drvo.

Sastavimo slike cvijeća. Prati korake u uputama.
Kada složiš sve tri slike, pročitaj zanimljivosti o cvijeću na poleđini ovoga papira.
Pažljivo odvojimo dijelove. Prvo odvojimo veći dio (okvir i cvijet), a zatim manje dijelove (krug i pravokutnik). Na krug i pravokutnik pažljivo
nanosimo ljepilo tako da ga prvo nanesemo na jedan oblik (npr. krug) koji potom zalijepimo. Zatim isti postupak ponovimo s drugim oblikom.
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Primjer obojanog cvijeta

Nakon lijepljenja, uzimamo kist i boje te obojimo cvijet i okvir slike. Latice cvijeta oboji
žutom i/ili narančastom bojom, a tučak (sredinu) smeđom bojom.

Pažljivo odvojimo dijelove. Prvo odvojimo veći dio (okvir i cvijeće), a zatim manje dijelove (tri kruga i duguljasti element). Na krug i pravokutnik pažljivo
nanosimo ljepilo tako da ga prvo nanesemo na jedan oblik (npr. krug) koji potom zalijepimo. Zatim isti postupak ponovimo s ostalim oblicima.
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Nakon lijepljena obojimo cvjetove u plavu boju. Ostale dijelove slike bojimo prema želji.

Primjer obojanog cvijeta

Pažljivo odvojimo dijelove. Prvo odvojimo veći dio (okvir i cvijet), a zatim manje dijelove (krugove). Na krugove pažljivo nanosimo ljepilo tako da
ga prvo nanesemo na jedan krug koji potom zalijepimo. Zatim isti postupak ponovimo s ostalim krugovima.
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Cvjetove obojimo prema želji, kao i ostatak slike.
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Primjer obojanog cvijeta

SUNCOKRET
Cvijet koji se kreće
za suncem!

Još od davnih vremena suncokret je smatran simbolom radosti i života. Neotvoreni svijet prati
kretanje Sunca, a ta se pojava naziva heliotropizam.
Stabljika suncokreta može narasti i preko tri metra. Listovi su veliki i imaju oblik srca. Cvijet može
narasti do 40 cm širine, a čini ga skup puno malenih cvjetića (do 1500) smještenih u krugovima.
Možemo reći da je suncokret buket u jednome cvijetu. U cvijetu suncokreta se nalaze sjemenke.
Može ih biti i do 2000. Njih možemo jesti sirove, a koriste se i za proizvodnju ulja.
Za Indijance suncokret je bio simbol svjetlosti i plodnosti, a za Kineze predstavlja biljku
besmrtnosti i simbolizira dug život i sreću. Također, suncokret je bio inspiracija i umjetnicima.
Najpoznatiji od njih je Vincent Van Gogh. On je naslikao nekoliko slika s motivom suncokreta koje
se mogu vidjeti u muzejima diljem svijeta.

Potočnica simbolizira sjećanje i vjernost u ljubavi. Potočnicu se naziva i
nezaboravak. Brojne legende govore da su vitezovi darivali potočnice
svojim djevojkama kako ih one ne bi zaboravile. Na latinskom jeziku
potočnica se naziva Myosotis sylvatica što bi u prijevodu značilo mišje uho
u šumi. Stabljika potočnice visoka je oko 30 cm. Listovi su dugački i ovalni
sa sitnim dlačicama pa podsjećaju na mišje uši. Cvijet potočnice je manji
od 1 cm, a čini ga pet latica najčešće plave boje, iako mogu biti i ružičaste
ili bijele. Potočnica raste na vlažnim i lagano sjenovitim mjestima.

ZAŠTO JE VAŽNO
ŠARENILO CVIJEĆA?

POTOČNICE
Mišje uši
u šumi

Cvijeća nije šareno bez razloga. Zamislimo livadu punu šarenog cvijeća. Uz
zamišljenu sliku sigurno će nam se pojaviti i slike leta raznih leptira te zvukovi
zujanja pčela. Upravo zbog kukaca cvijeće je u raznim bojama. Kukci su vrlo
važni cvijeću. Pomoću njih se cvijeće razmnožava. Svojom bojom i mirisom
cvijeće privlači kukce na sebe. Leteći s cvijeta na cvijet kukac prenosi pelud na
tučak cvijeta u kojem tada nastaje plod - sjemenka koja će pasti na tlo i iz koje
će niknuti novi cvijet.
Ponekad cvijeće mijenja boju. Razlog tomu je poruka kukcima da je razdoblje
oprašivanja završilo.
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