
 Będziemy                                       
 potrzebować:

- sztywny papier A3 - na tło
- papier kolorowy, może być też pakowy
- krepina (nieobowiązkowo)
- kredki i flamastry 
- nożyczki
- klej



1. Na sztywniejszy arkusz 
 papieru A3 naklejamy niebieski 
 papier kolorowy
2. drzewa: z białego i brązowego
  papieru (możemy do tego użyć 
  też papieru pakowego, 
  papierowej torby czy tyłu od 
  bloku) wydzieramy długie pasma
  i przyklejamy je do tła 
3. na białych pniach (brzozy)
  rysujemy poziome kreski czarną
  kredka lub flamastrem, a na 
  brązowych pionowe 
  ciemnobrązowe kreski, żeby
  nadać im wygląd imitujący 
  prawdziwą korę



4. wycinamy listki - najłatwiej
  złożyć papier kilka razy, wtedy
  wycinamy kilka sztuk na raz
5. wycinamy kwiatki - małe różowe
  kółeczka (do ich zrobienia 
  możemy też użyć dziurkacza)
6. przyklejamy listki i kwiatki; 
  kwiatki tylko na brązowych 
  pniach
  listki i kwiatki można również 
  dorysować kredkami



7. wydzieramy z brązowego
  papieru (dobrze, jeśli będzie w 
  innym odcieniu niż drzewa w tle)
  długą gałąź na pierwszy plan; 
  może być krzywa :)
8. przyklejamy gałąź u dołu pracy
  i rysujemy na niej fakturę kory -
  poziome faliste linie 
  ciemnobrązową kredką



9. teraz czas na gniazdo -  z
krepiny (brązowej, żółtej,
beżowej) wycinamy  pas o
wymiarach 30x12 cm

zamiast z krepiny, można wyciąć
gniazdo z papieru kolorowego
(dołączony szablon)

10. nacinamy pas od góry i dołu 
  (można najpierw krepinę  
  zrolować - wtedy będzie  
  szybciej)
11. składamy ponacinaną krepinę 
   na pół wzdłuż dłuższej osi



12. obficie smarujemy klejem
  gałąź w miejscu gdzie ma się
  znaleźć gniazdo i przyklejamy do
  niego krepinę, tak jak na zdjęciu
 



12. wycinamy i kolorujemy jajka i 
   przyklejamy je wewnątrz
   gniazda
13. wycinamy, kolorujemy i  
   przyklejamy do gałęzi ptaszka 
   - u mnie jest to zięba



14. liście i kwiaty na pierwszym
 planie: listki wycinamy z zielonego
 papieru, a z różowej krepiny  
 formujemy nieduże kuleczki na 
 kwiatki - możemy je też wyciąć z
 papieru kolorowego 

15. przyklejamy je do gałęzi - 
 praca gotowa


