
Pogodne Rysowanki

Wesoły Kulig







 Będziemy                                       
 potrzebować:

- sztywny papier - biały lub kolorowy
- wydruk szablonu 
- klej
- kredki lub flamastry
- kawałek cienkiego sznurka lub wstążki
- dziurkacz lub grubą igłę



Kulig oznacza orszak sań ciągniętych przez konie. W dawnej Polsce
była to zabawa szlachty odbywająca się pod koniec karnawału,
często towarzyszył jej śpiew i muzyka.
 Ze szlacheckiego dworu konne zaprzęgi wyruszały w odwiedziny
(czasem niezapowiedziane) do sąsiada, a po kilku dniach uczt i zabaw
jechano w dalsza drogę, w kompanii powiększonej o domowników
kolejnego gospodarza. Zabawa kończyła się kiedy po odwiedzeniu
wszystkich sąsiadów cały orszak zajeżdżał do dworu, z którego na
samym początku wyruszył.
 Do dziś w górach, kuligi konnych zaprzęgów są organizowane dla
turystów. W kulig bawimy się również łącząc ze sobą kilka sanek za
pomocą linki.

A teraz czas kilka obrazów:



Juliusz Kossak
OLEŃKA I KMICIC NA KULIGU, 1885 



Józef Chełmoński
POWRÓT Z BALU (SANNA), 1879 



Alfred Wierusz-Kowalski
KULIG. LITEWSKA SANNA, przed 1883



Alfred Wierusz-Kowalski
KULIG W ZIMOWYM KRAJOBRAZIE, 1903



Przechodzimy do wykonania pracy :)

Mamy tutaj kilka możliwości. Możemy wykonać sanie bez pasażerów i
konika i zamiast nich użyć małych figurek. Do dużych sań możemy z tyłu
doczepić mniejsze, albo też sanie ciągnięte przez konia i łańcuszek
małych sanek potraktować jako osobne prace. Możemy też zrobić kilka
koni do naszego zaprzęgu.

1. Odrysowujemy szablon na duże sanie na sztywnym papierze - czym
grubszy tym lepszy. Możemy użyć też tyłu od bloku, albo cienkiej
tekturki. zaznaczamy sobie gdzie znajdują się przerywane linie
(wystarczy znacznik na krawędzi kształtu).



2. Wycinamy sanie. Jeśli chcemy możemy od razu zrobić dziurkaczem
otwory z tyłu sań i z przodu w płozach. Zamiast dziurkacza
możemy użyć grubej igły albo nożyczek z ostrym czubkiem.

tu robimy 
otwór 

i tu

tutaj robimy otwór
jeśli chcemy za saniami
dowiązać kolejne



3. Zaginamy sanie
wzdłuż przerywanych
linii z szablonu.
Zaczynamy od boków.



4. Czas na drugie zgięcie. 



5. Teraz zaginamy
przód i tył sań.



6. Tak to wygląda od spodu. Teraz smarujemy klejem wewnętrzne
części boków sań ...

klej
klej



6. ...i sklejamy boki
ze sobą.

składamy

składamy

7. Tak będzie to
wyglądać od góry, kiedy
postawimy sanie na
płozach.



8. Teraz pozostało nam tylko podkleić tył i przód. Smarujemy klejem
od zewnątrz cztery małe zakładki w kształcie trapezu i
przyklejamy je od wewnątrz do boków sań.

klej

klejklej

klej



9. Duże sanie są skończone,
musimy jeszcze tylko je
ozdobić i zrobić otwory,
jeśli nie zrobiliśmy tego na
samym początku.

podklejone zakładki



10. Tak wyglądają gotowe sanie.



11. Małe sanki składa się podobnie jak duże. Bardzo ważne, żeby otwór
dziurkaczem zrobić w nich przed sklejeniem, potem dziurkacz się nam
nie zmieści. 

jeśli za małymi sankami
chcemy dowiązać jeszcze
jedne, to musimy zrobić też
drugi otwór z tyłu.



12. Zaginamy i sklejamy
boki, tył i przód



13. Sanie są już gotowe, teraz czas na konika. Składamy arkusz
sztywnego papieru A4 na pół (może być biały lub kolorowy).

zgięcie
z tej
strony



14. Wycinamy konika.

tak wygląda
po rozłożeniu



15. Delikatnie rozcinamy uszy. Uważamy, żeby zrobić tylko nacięcie i
nie rozciąć obydwu stron głowy.



16. Konika możemy teraz pokolorować. Potem smarujemy klejem
obydwie strony głowy od środka omijając uszy.

klej



17. Kiedy klej wyschnie rozkładamy uszy i nogi lekko na boki. 

18. Odcinamy kawałek sznurka,
wystarczy 70 cm.



19. Składamy sznurek na pół i zawiązujemy na końcu pętle.
Docinamy obydwa końce sznurka tak aby były równe. 



20. Dwa końce
dowiązujemy do
otworów w
płozach sań, a
pętelkę
zakładamy
koniowi na szyję.



21. Teraz czas na pasażerów. Do wyboru mamy mniejsze i większe
ludziki. Mniejsze pasują do małych sanek, do dużych możemy włożyć
i większe i mniejsze postacie. Trzeba je odrysować i wyciąć z
grubszego papieru. Potem możemy je pokolorować.



21. Ludzikom
zaginamy stopy,
biodra i ręce



22. Gotowe -
nasz kulig może
ruszać w drogę.




