AL AP OZ Z

alakot!
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Íme az alapalak, ami pont olyan, mint a sza
kácskönyvekben az alaplé. Ha ez megvan, már
könnyen alakítható az egyéb hozzávalók függvé
nyében kedvünk szerint. Ennek segítségével leraj
zolhatjuk magunkat, a teljes családunkat, tűzol
tót, péket, rendőrt és űrhajóst. Szinte bárkit!

1.

Rajzolj egy fejnek
való kisebb krumplit,

2.

)

(

majd egy testnek
való nagyobbat!

De azért érdemes lesz to
vábblapozni, mert jó néhány
alaptalan alak is bekerült
a könyvbe.

3.

Vázold fel egy-egy
vonallal a karok és
a lábak helyzetét,

5

4.

még egy-egy vonallal pedig vastagítsd
a végtagokat, rajzolj
kezet és lábfejet!

5.

Mostantól kezdve jöhetnek
a saját verziók, mosolyoghat-szomorkodhat, lehet
bármilyen ruhája.

A tiéd, és befejezheted, színezheted
kedvedre!

Kezdd a mesét

egy öreg királlyal
Hogy is máshogy kezdőd
hetne ez a könyv, mint
ahogy a legtöbb népmese is:
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↓

Egyszer volt, hol nem volt,
volt egyszer egy öreg király...

↓

Azaz, mégiscsak picit alakí
tanunk kell a történeten, és
a mi mesénk azzal kell hogy
kezdődjön, hogy egyszer
volt, hol nem volt…

1.

volt egyszer egy nagy, kerek krumpli…

4.

6.
2.

Azon a krumplin volt egy kisebb,
bölcs, szakállas fejnek való krumpli,
és még azon is volt egy kicsi kis babszem.

3.

A babszemnek volt két pötty szeme, pici uborkaorra, és a tetején egy
nagy, tekintélyes korona.

Aztán ennek a nagy krumplinak
kerekedett a szakállára nagy bajusz,
a pocakjára pedig két kar.

Jöttek a színes ceruzák,
színezték, színezték, míg
addig színesedett, addig
csinosodott, amíg egy öreg
király nem kerekedett ki
belőle. Máig is színeznek
a ceruzák, ha el nem koptak.

5.

Csinosodott tovább a krumpli, lábai
is nőttek, prém is került a palástjára.

országomat
egy krumpliért!

KALAND

A KIRÁLYFIVAL
IDE NEKEM
EG
Y KR
EGY
KRUMPLIUMPLISÁRKÁNYT!

Királyfinak lenni menőség, főleg legeslegkisebb
királyfinak! Igaz, hogy minden kihívás és sárkány
ölés neki jut, de aztán mindig a legszebb király
lány és még több királyság a jussa.
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1.

A kis királyfit kezdjük
egy alapalakkal!

2.

Rajzolj neki két
pötty szemet,
orrot, szájat, vagány
frizurát, és persze
koronát a fejére!

3.

Vastagítsd meg
a végtagokat,
véglegesítsd a kezetlábat!

4.

Rajzolj nagyon
királyfis öltözéket,
csinos ruhát neki!

5.

Majd bonyolítsd,
színezd, szépítsd,
hadd hódítsa meg
a világot!
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R A JZ O LJ

királylányt!
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1.

Rajzolj egy kis krumplit, és
alá egy hosszabbat testnek!

Lehet, hogy királylánynak még királyfi
nál is jobb lenni, neki legalább ritkán kell
harcolnia. De igaz, ami igaz, cserébe néha
feleségül kell menni egy disznóhoz vagy
egy békához, vagy elrabolhatja egy sár
kány, esetleg elátkozhatja egy boszorkány.
Mondhatjuk, hogy királylánynak lenni
semmiképp sem kockázatmentes.

2.

Rajzolj egy hatalmas fél
dinnyét szoknyának!

De van olyan eset is, amikor csak szépen
kell üldögélnie, amíg nem szól az apuká
ja, hogy a fél királyságával együtt elaján
dékozta egy remélhetőleg irtó hősies és
nagyon helyes kérőnek.
Hogy ezért tényleg érdemes-e királylány
nak lenni, az megfontolandó.

3.

Királylányosítsd koronával,
hosszú hajjal, rajzolj neki
arcot és karokat!

4.

Csinosítsd a ruháját, halmozd el ékszerekkel, és
színezd ki! Ha van kéznél
csillogós ceruza vagy toll,
most itt a lehető legjobb
alkalom használni őket!

