Útmutató és szabásminta
Közönséges rétisásáka (Chorthippus parallelus)
Korosztályi ajánlás
Elkészítési idı (kb.)
Szükséges eszközök
Szükséges anyagok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5-8. évfolyam
Kb 60 perc
Olló, papírragasztó, festék, vonalzó, körzı vagy egy hegyes
tárgy
Fénymásolópapír (lehetıség szerint zöld színő), esetleg karton
a lábakhoz, illetve pausz a szárnyakhoz.

tori és potrohi rész
feji rész
szárnyak (2db)
elıhát
ugróláb (2db)
lábak (4db)
csápok (2 db)

1. lépés:
Nyomtasd ki a sablont fehér vagy zöld papírra! Ha zöld papírra nyomtatsz, kevesebb munkád lesz
vele, azonban fehér papíron magad keverheted ki a közönséges rétisáska valódi alapszínárnyalatát a
fajleírásban található képek alapján.
2. lépés:
Fesd meg a minta alapján a közönséges rétisáska egyes részeit!
• a potroh szelvényezettségét
• az fejen és elıháton végighúzódó szürkés sávot (a két barna szemet a fejre ragasztás után
festjük)
• az ugrólábak mintázatát (természetesen a rajz a lábak és csápok esetében csak sablon, a
maradék papírból vagy kartonból kell elkészítened a lábakat és csápokat)
Várd meg, míg megszárad!
Tipp!
A festett papír kissé hullámos lehet. Ezen segíthetsz azzal az egyszerő módszerrel, hogy szivaccsal
benedvesíted a festett –már száraz- minta hátoldalát Vigyázz! Ne tocsogjon a vízben, csak kicsit
legyen nedves a munkád. Néhány percnyi préselés után ismét szép sima papírt kapsz –ráadásul
könnyebb is vele bánni.

3. lépés:
Vágd ki a megfestett részeket a sima vonalak mentén!
A lábakhoz sablonként használd a szabásmintát és 4 db lábat, illetve a 2db ugrólábat vágd ki a
maradék papírból vagy kartonból!
Ugyanígy járj el a csápokkal, abból 2 db kell!
Tipp!
Magadon segítesz azzal, ha a lábakat és csápokat kettıbe hajtott papírra rajzolod körbe, hiszen
egyszerre kettı lábat, csápot kapsz, kevesebb munkával.
Figyelj!
Ott is vágd be a papírt, ahol nem a körvonal mentén jelenik meg a sima vonal!

A szaggatott vonalak mentén hajtsd meg a papírt!
Tipp!
Könnyebben boldogulsz a hajtásokkal, ha elıtte vonalzó mentén a körzıd tő részével megtöröd kicsit
a papírt, természetesen csak óvatosan, nehogy felhasítsd!

4. lépés:
Ragaszd össze alul a tori és potrohi részt! A potrohvéget ragaszd meg a nyilak alapján így egy egyik
végén nyitott testet kapsz.
Ragaszd meg a fejet is az ábra alapján! Elıször a fej domborulatát tudod kialakítani úgy, hogy az
„homloki” részen a kis bevágást keresztbe ragasztod. A fej egy kis papírcsíkkal illeszkedik a torhoz,
figyelj rá, hogy nehogy elfelejtsd ez bevágni a szabásmintában jelöltek alapján!
Ragaszd össze a fejet és tori potrohi részt!
Ragaszd fel a szárnyakat a torra a fajleírásban található képek alapján!
Ragaszd fel az elıhátat a szárnyakkal ellátott torra!
(ha eddig még nem festettél szemeket, most tedd meg!)
5. lépés:
Ragaszd fel a lábakat és csápokat a megfelelı helyre!
Használd a fajleírást!

