
 Będziemy                
 potrzebować:

- sztywny papier biały 
 albo niebieski A3 lub 
 karton, pudełko (np. po 
 butach, albo pokrywka od
 niego)
- niebieska krepina (bibuła
 marszczona)
- rolka po papierze 
 toaletowym
- papier kolorowy
- kredki i flamastry 
- nożyczki
- klej



1. zaczynamy od krokodyla :
 z zielonego papieru wycinamy 
 prostokąt (10x16 cm powinno 
 wystarczyć), smarujemy go 
 klejem i owijamy wokół rolki
2. wycinamy szczęki krokodyla,
 kolorujemy zęby na biało i 
 zaginamy je do środka



3. przyklejamy szczęki na jednym
 z końców rolki
4. Wycinamy ogon i nogi krokodyla
5. przyklejamy ogon i nogi do rolki
6. nogi rozchylamy lekko na boki
7.wycinamy, kolorujemy i 
 zaginamy na końcach oczy i 
 nozdrza, przyklejamy je do 
 górnej szczęki krokodyla





8. teraz czas na jezioro: bierzemy sztywny arkusz
 papieru A3 - może być biały albo niebieski
9. wyznaczamy linie odległe o 7 cm. od krawędzi
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10. Dorysowujemy po bokach zakładki do klejenia,
 wycinamy całość i zaginamy pudełko wzdłuż linii 
 (zdjęcia na następnej stronie)
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11. wycinamy krawędzie pudełka 
 w kształt fal
12. sklejamy pudełko: smarujemy
 klejem zakładki i doklejamy do 
 nich krótsze boki pudełka
13. jeśli chcemy możemy przed 
 sklejeniem pudełko pokolorować,
 narysować na nim fale



14. wycinamy pofalowane paski
 papieru i naklejamy je wokół 
 pudełka



15. wycinamy trochę roślinek i 
 przyklejamy ja do pudełka 

w podobny sposób możemy ozdobić 
jakiekolwiek pudełko - można je 
pomalować, okleić papierem lub 
krepiną, a jeśli jest za płytkie,
dokleić wyższe ścianki ze
sztywniejszego papieru



16. wycinamy z niebieskiej   krepiny
 długie  cienkie paski (1-1,5 cm) - 
 najlepiej odciąć plasterek z końca 
 rolki  krepiny
17. możemy jeszcze przygotować
 lilie wodne - najlepiej ze 
 sztywniejszego papieru



18. wkładamy krokodyla do pudełka,
 zasypujemy go roztrzepanymi 
 paskami krepiny, na wierzchu 
 układamy lilie
19. nasz krokodyl czai się tuż
 pod powierzchnią wody :)


