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Alkoss zöldben - kavicsfestészet 
Figyelmeztetés a szülőknek: Kérjük, olvassa végig a használati 

útmutatót, mielőtt a játékot a gyermeknek adná. Ne adja a 

játékot 3 évesnél fiatalabb gyermeknek, mert a lenyelhető 

apró részek fulladást okozhatnak. 

A) Biztonsági előírások 

1. Mielőtt munkához látsz, olvasd végig a használati útmutatót. 

2. A játék csak felnőtt felügyelettel használható. 

3. A játék 5 éven felüli gyermekek részére készült. 

4. A csomag és a segítségével elkészített tárgyak apró részeket tartalmaznak, melyek lenyelése fulladást 

okozhat, tartsa távol a 3 évnél fiatalabb gyermekektől. 

B) Mielőtt munkához látsz 

1. Mindig stabil, sík felületen dolgozz.  

2. Javasoljuk, hogy a munkafelületet takard le újságpapírral, így véded a felületet, és megkönnyíted a 

takarítást. Munkaruhában vagy régi ruhában dolgozz. A gipsz bizonyos ruhákon nyomot hagy. A 

bepiszkolódott ruhát elkülönítve mosd.  

3. A fel nem használt nedves gipszet a szemetesbe rakd. Ne öntsd a kikevert gipszet, vagy a gipsz port 

mosogatóba vagy mosdóba, mert dugulást okozhat. A gipsz keveréséhez használt eszközöket folyóvíz alatt 

mosd el. 

C) A csomag tartalma 

4 db természetes kavics, anyagok a díszítéshez: fonal, mozgó szemek, 2 db színes filc lap, születési 

bizonyítványok (az alapanyagok elegendőek 8 db kavics dekorálásához – a másik 4 kavicsot gyűjtsd össze a 

természetben.), színpad, játéktábla, papír dobókocka, ragasztó, festék, ecset és részletes leírás. 

D) Elkészítési útmutató 

1. Tervezés 

- Mosd meg szappanos vízzel a kavicsokat, és hagyd hogy megszáradjanak. 

- A csomagban 4 különböző kavicsot találsz. Kis ideig nézegesd a kavicsokat, 

hogy el tudd dönteni, hogy melyiket hogyan szeretnéd díszíteni. 

- Ceruzával rajzold meg a vázlatot. Ötleteket meríthetsz a csomagoláson 

látható kavicsokról. 

2. Festés 

Ha elkészültél a vázlattal, nekiláthatsz a kavicsok kifestésének. Festhetsz 

saját elképzelésed szerint, de követheted a az alábbi festési ötleteket is. 

Ha végeztél a festéssel, tedd félre a kavicsot, hogy teljesen megszáradjon, 

mielőtt a továbblépnél. 

Színek keverése és festési praktikák 

Festés előtt a munkafelületet takard le. Festhetsz saját elképzelésed 

szerint, vagy követheted a csomagoláson lévő mintákat. Szebb lesz a festés, 

ha két- vagy több rétegben viszed fel a festéket; a rétegek között várj, míg 

a festék megszárad. Könnyebb sötét színnel festeni világos háttér elé. A 

világos színekkel kezdd a festést. 

Saját elképzelésed szerint is keverheted a színeket, vagy használhatod az alábbi keverési útmutatót is. 

(Elképzelhető, hogy nincs minden szín a te dobozodban.):  Zöld = sárga + kék, Narancssárga = sárga + piros, 

Türkiz = kék + fehér + kevés fehér, Égszínkék = fehér + kevés kék, Rózsaszín = fehér + piros, Lime zöld = fehér 

+ kevés kék, Lila = kék + piros, Barna = piros + sárga + kevés fekete 

Világosabb árnyalat eléréséhez keverj kevés fehér festéket a 

színhez, sötétebb árnyalathoz pedig feketét. Ne keverj össze túl 

sok féle színt, mert nem lesz szép a kialakuló szín.. Mielőtt színt 

váltanál, mosd ki és papírtörölközővel szárítsd meg az ecsetet, erre 

a célra festés előtt készíts ki egy kis tálkában vizet. Egyszerűbb a 

festékeket palettán keverni. Használat után zárd le a festékes 

tégelyeket, nehogy beszáradjon a festék. Ha a festék beszáradna, 

kevés vízzel hígítsd. Ha kevés mosogatószert adsz a festékhez, 

szebben terül. 

3. A kavics lények díszítése 

- Ragaszd a mozgó szemeket a kavicsokra, így nagyon aranyosak 

lesznek. A fonalat és az előre kivágott foltokat is találsz a 

dobozban. Ezekkel készíts hajat, szárnyat, füleket a kavics 

kisállatoknak. 

- Keress otthon feleslegessé vált tárgyakat, és díszítsd ezekkel a kavicsodat. 

- Ne feledd elnevezni a kavics lényeidet, és töltsd ki a születési bizonyítványát is mindegyiknek. 

E) Határtalan szórakozás…játék a kavics lényekkel 

1. Díszítsd ki a kavicsokat, tedd őket élővé. 

A dobozban találsz kiegészítőket további 4 kavics kidíszítéséhez. Gyűjtsd össze a kavicsokat a természetből. A 

csomagban található kavicsok a hegyekből valóak, hegyi patakok alakították a felületét ilyen simára. Gyűjtsd más 

formájú kavicsokat is a kertetekből, vagy parkokból. Próbáld meg kitalálni festés előtt, hogy mi lenne a a 

megfelelő minta. Minden kavics különböző, a legtöbbnek saját története is van. Tedd a kavicsok mellé a születési 

bizonyítványukat, így a család tagjaivá válnak. 

2. Készíts otthont a kavics lényeidnek 

Készíts otthont a kavics lényeidnek, ahogy otthont adsz a kisállataidnak is. A csomagban találsz egy színpadot. 

Hajtogasd össze. Tedd a kavics lényeidet a színpadra. Állítsd ki a színpadot a nappali szobában. Játssz a kavics 

lényeiddel a sját otthonukban. Csodálatos! A játék dobozának hátsó részén találsz egy perforálást. Emeld ki a 

középső részt, majd a színpadot a kavics lényeiddel tedd a dobozra. Így egyszerűbb a színpad szállítása, és 

kavics barátaid is biztosan értékelni fogják az új otthonukat. 

 

3. Társasjáték 

A kavicsok a természet részei, és nekünk ugyanúgy vigyáznunk kell rájuk, ahogy a természetet is óvjuk. A 

csomagban találsz egy egyszerű játékot, ami a Föld szeretetéről és megóvásáról szól. 

Játékszabály: Hajtogasd össze és rögzítsd a papír dobókockát. Tedd a kavicsaidat a „Start” mezőre. Az első 

játékos dob a kockával. Annyit léphet előre a kavicsával, amennyit dobott. Ha olyan mezőre érkezel, ahol olyan 

kép van, ami azt mutatja, hogyan kell védeni környezetünket (+ jellel ellátott mező) akkor még egyet léphetsz 

előre. Ha olyan mezőre érkezel, ahol olyan kép van, amin olyan tárgyat látsz, ami szennyezi a környezetet (- jellel 

ellátott mező), akkor egyet vissza kell lépned. A játék végén, ha nagyobb számot dobsz, mint amennyi a célba 

érkezéshez szükséges lenne, akkor előre lépsz a célig („Finish”), majd a maradék lépéseket hátrafelé kell 

lelépned. Ahhoz hogy célba érj, a pontos számot kell dobnod. Nagyon izgalmas társasjáték az egész családnak. 

Játék közben fontos dolgokat tanulhatsz meg a Föld védelméről. 
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