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ae. TRABALHOSMANUAIS
I- DESENHO RTSCADO NO NGRO

ak Faz-so intura con lupis du côra cm div rmsas corvs todus bum nisturcdas Sm 80
guide: cobro so cesta intura con naquin nogra 0 082628 so secar . Toma-s. ontao do
do uma ponta qquer. ( ou fosforo ou cagota csfecroográfica vasia) o doscasa-se no
negro una fig, spaisagon otc. O rosultado “vc muito bonito c intcrsssantc, consc=

.וגטמסבה da miostura do coros feita antericrmento .

II-= TRABALHOS CO: BOLINHAS JM PAPEL CREPON
«Dogonho do fundo, do profcrencia bom variado, sundo quo as bolinhas colucas umas
juto às outras, darão טמ 00102160 0 uma aparoncia bastanto bonita .

-71- praBALHO UOM RUCOBIS כמ JORNAL .
e so fazcr do muitas formas . dc acórdo com a imaginação do Madrich;

' Folha grande do jornal. rvuúcoriado cia foxma arrendondada c modernas
ה 80 figuras goonôt הש 01702888 cm pa 01 colorido dispostas cstóticancn-

txo 3

2- Fundo cm papcl colorido ou com mosaicos do uma côr . Por «ina colam sc figuras
variadas compostas do pedaços o tiras de jormel.
C- Fundo cm mosaicos de'jornal . - Aplicam -80 3186 . - inturessantos rccor-
tdas סת papvl dobradure colorida

IV- Datilopintura ou pintv השהת 8
Faz=so uma ospocio do gon: com amido. Pqura uma colhor do sopa do sabio om p'o
p/ um litro do âgua. Leva so ao fogo o amido com a agua até fic.r uma gona cm 80-

guida tira so do X f;go cw mistura so o sabao . Dupois do frio coloca so om cadi-
nhos o mistura so com guacho de todas as côrcs am soguida uspndo so o dodo in-
dicador ₪ o médio convça sc a pintar vodondo sc fazor una intorcesanto do coros,
Caso for prociso cnca,ar livros do8 : O pepol pintado poderá sor uma bonita |
capa.

E«M LIRA GyROSDA. 1/2
stribui so ontro os Hanichins lixos nº 2 /* pinta so com Guach ou aquarcla.

Devido as saliconcias da lixa o quadro fica intorcssante .
VI= QUADROS DE GESSO
Dissribuigo rocortos, evoridos um forma arr.ndondada quo caiba no fundo do um
p?ato do sopas Pre. הששס crotoatéó aluminioo umsdoçida o arida=Seo « gruda-so o
a ostanpa8 figuraRE Joga-se por cima gessc cn pô 3450 forma uma ca»
mada mais x ou mor)os grossa o aliza so bom o gosso v cm seguida joga so calmamon
+0 ₪ som intorry,ção até que o jm gosso absorva bóm a água » A30
0958: 68010 0 colocar a fig. no Tato fa z se uma mare. com lapis p/ naxcar a
posiçãocorta da figura Quedno jí cstivor colocada o gesso no prato, coloca so u
na tira de harbatnto no lugar demarcado Dcixa so socar uma hoxa שט qdo. so re
“irar o gosso do prato o quadrinho podurá sor pindrado polo barbunto 5

VIT= TRABALHO BM PAPEL MANTEIGA
Foga-sô ups folha cm papcl mantoiga uv gruda so com Durox folhas, folhas U galhos
2 fornos intorcissantos . Em seguida , coloca ge jor cima outra folha do «ayel
nantolgu colada com Durox . Coloca=sc contra a luz , podendo se em forma de abajour
on torno da lámpada. As sombrr,s que aparocua apresentan um. aspocto muito inturosa
BALLS a

VIT » TRASNSPUSTÇÃO Dis. FORMAS

Nun papol dosenha s;c ua contorno, En soguida. furando com alfinotrs dostaca-so do

papol . O buraco om forma do figura dovo sor transposto p/ um papcl colorido ans |
voriormunto

VilI-» COMPOSIÇÃO COM FÓSFOKROS
Distribui-so fósforos ontrc os chaníchins o manda soc fazor figuzos 60 800200 com à  vontado do cada um com composiçoos m. «to intoerossantos cono pelacinhis floros , é

rquinhos etes,

IX» COMPOSIÇÃO - :oM MACARRÃO - |
Letiibui sc ontro os chanichimn divorsas formas do macarão as quais Úlcs poderao |

8490798 0800%3103תעמ%0 sogundo o gosto do 9883 יס 2000780 815 8com. 4
Er (₪3 . עי83+

5Juntar caixas do fósforo para fozor trunginhoo cujas rodas podorao sor do tam e
pinhas de garrafa progadas con arramo podora so pintar as caixinhas , a fina lida
disgo à icontivar o gosto pulas coloçuusc
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nhos vsando giz dos mais variados coloridos. terminado o desenho pas
sa ₪0 vola cn cima para fixar 8

/ TELALD.ARRAME
ro uma folha object as e figuras das na ramiadas 687000168 em sogui
tola do arramo 0 som auxilio do pi ra-so variados tons d

2 7 iram so os objotos o oroguvl que 0 papel ficará zo
vsas 00008 notnando-se no deixadas polos objctos:

as com as quais os chanichins devcrao fazer desonh
. « im soguida E 30 0 acom guacho . Notar=-so à que

reiscado coma “cla permanceerio brancos Eois que nao & sorvo a tinta .

sto flor quo nao so dicranca facilnuto con) cravo do difuntce

     

9 Coloca 2a osar: 806 0Emante florב,: nunma JIlatinha cuidad0

   

| pencra-s0 unnpunhado do areia bom sola c envolvo-se com muito cuidado
la a flor que esta na lata Fecha sc a lata c deixa sc em 2000080 durante uma sc

ar a flor cstará conplctamento incolor porvi na sua for
lã-la roma caixa do solofono 60 enfoitar o chodor.

Dosunha»so em 1; um contorno do mapa do Israel . Dc Acóúrdo con os luga
[ : rtara .תטבסלב08818תבהַה,העטסע08נממה8 , 080108, 2108 o ondas do
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