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(Vissza a tartalomjegyzékhez: ..\Tartalomjegyzék.doc - Ajándékkészítés
Karácsonykor, húsvétkor vagy anyák napja elõtt szoktunk ajándékokat készíteni. Nagyon fontos, hogy az ajándék
valóban hordható, használható, vagy kitehetõ legyen. Ezt persze teljes mértékben nem garantálhatjuk, egy
karácsonyfára néhol csak diszkrét, természetes anyagokból készült díszek kerülnek, másutt olyan lesz, mint egy
karácsonyfa. Néhány anyuka bizonyára nem tesz a fülébe színes papírplasztikát, nem veszi fel a festett gyöngy
nyakéket, legjobb, ha mindig többféle ajándékot készíthetnek a gyerekek. Más ajándékoknál a színezéssel tudunk
alkalmazkodni a szülõk ízléséhez.
Ebbõl persze a gyerekeknek elõre
kell készülni. Az
"ajándékbarkácsolás" egy folyton
változó, lüktetõ kultúra, ebben
nagyon otthon kell lenni, ha el
akarjuk kerülni a közhelyeket. Aki
biztosra akar menni, nem árt, ha tanácsadókat tart. (A képek a Praktikából valók)
Kerámia szalvétatartók A mázazás technikáját lásd
technika, színes terrakotta..\TECHNIKA\Technika.doc
Fülbevalók rézdrótból, gyöngyökből
Gyöngyök
Gyöngysort készíthetünk agyagból, (a mázazáshoz drótra
fûzzük fel a gyöngyöket, majd a drótot két égetõlábra
kötjük.) papírmaséból, vagy fagyöngyökbõl. Festhetjük
õket zománcfestékkel, vagy akrillal.

Gyertyatartók
Gyertyatartókat szintén készíthetünk kerámiából, vagy pl. rézdrótokból.
Mézeskalács
Recept nagyon sok van.
Kettõ a sok közül:
1 kg finomliszt
1/2kg porcukor
6 tojás
1 evõkanál margarin
1késhegynyi szódabikarbóna (a lisztbe
keverve)
20 dkg méz
Más változat:
1 kg finomliszt
20 dkg porcukor
2 tojás
2 evõkanál margarin
2 kávéskanál szódabikarbóna
A mézbõl pedig 15-80 dkg

Fûszerek:
Fahéj, szegfûszeg illetve egyéb
fûszerek ízlés szerint.
(Adható még hozzá: sáfrány,
ánizs, vaníliacukor, kardamon,
szegfûbors, gyömbér, reszelt
citrom vagy narancshéj)
Ha fehér tésztát keverünk, a
tojássárgáját hagyjuk ki belõle, ne
tegyünk hozzá diót, sem más
barnuló anyagot. Cukrász
szakboltokban kaphatunk
ételszínezéket, ezt a Játsszunk
mézesbábost könyv írói szerint
még csak iparigazolvánnyal
rendelkezõk vásárolhatták, de egy
cukrászmester szerint ma már
mindenkinek adnak.
A tésztát elõzõ nap kell begyúrni.
(Részletesebben lásd: Vásárhelyi
Judit, vásárhelyi Tamás: Játsszunk
mézesbábost.
A kalácsok díszítéséhez
használhatunk mazsolát, diót,
szezámmagot, mákot, mogyorót,
mandulát, tökmagot, szóval
mindent, ami ehetõ és süthetõ.
Mézeskalácsokat persze gipsz
nyomóformával is mintázhatunk,
arra persze számítsunk, hogy sütéskor az apró
mintázatok elsimulnak.
Gyertyamártás
Gyertyaöntés.
Ha más nincs, egy fazékban melegítjük fel a
paraffint, vagy méhviaszt. Igazán biztos megoldás a
melegvízfürdőben történő melegítés. (Nagy fazékba
kis fazék, közte víz. ) A villanyrezsó alá pauszpapírt
terítünk, erről száradás után könnyen leszedhetjük a
viaszcseppeket. Az
anyagot
porfestékkel
színezhetjük.
Ez a széles szájú
edény azonban
meglehetõsen sok
viaszt igényel. (Az
igazi gyertyaöntõ
edény kerámiából
készül, és téglatest
alakú, hogy a sorra
fűzött szálak
gazdaságosan
helyezkedhessenek
el.)
Hurkapálcákra
felkötünk 3-4
pamutfonalat
(felvetõ fonal), két
görcsre, nehogy
leessen. Az aljukat

egyenlõre vágjuk, majd bemártjuk az, épp hogy megömlött viaszba. (A villanyrezsó kapcsolóját váltogatva állítjuk
felesre, egyesre) Kiemeljük, várunk néhány másodpercet, majd az esetleg elgörbült szálakat egyenesre húzzuk.
Néhány merítés után ismét egyenesre húzunk, innen már egyenes marad a gyertya, ha nem tartjuk túl sokáig a
fazékban. A bemártás után néhány másodpercig az edény fölött tartjuk a gyertyákat, majd amikor visszacsepegett a
felesleges anyag, félrevisszük, 10-30 másodpercig hûlni hagyjuk. Ez alatt esetleg óvatosan lengethetjük is. Így
egyszerre 3-5 gyerek is mártogathat.
A viaszt színezhetjük viaszfestékkel, vagy porfestékekkel, esetleg viaszkrétákkal. Szokás közben vizes edényben
hûteni, de ha kevés a rezsó, sok a gyerek, akkor jobb a levegõn szárítás, tovább tart, de több gyerek tud egyszerre
dolgozni. Néha itt is lehûtjük közben, óvatosan tartva a
csorgó víz alá a gyertyát (ha egy vékonyabb gyertyát hirtelen
hideg vízbe merítünk, elgörbül), de ilyenkor szárazra
töröljük, mielõtt ismét viaszba mártanánk, a víz ugyanis leül
az edény aljára, és a következõ melegítéskor robbanva
távozhat az anyag aljáról.
Használt viaszt tehát óvatosan melegítünk, lehetőleg
melegvízfürdőben. Ha használat után bemerítünk az edény
fenekéig egy felül gumidugóval zárt fémcsövet, emelgítéskor
kivesszük a dugót, segít mérsékelni a robbanásveszélyt, mert
a maradék víz gőze ide könnyebben talál utat.
A munka előtt mindig elmondom, hogy amint kapkodni,
tolakodni, lökdösődni kezd valaki, azonnal kizárom a
munkából.
Fegyelmezetlen gyerekekkel szigorúan tilos gyertyát
mártani, magukra rántják, kiöntik a rezsóra a forró viaszt! Ha
lassan melegítünk, a rezsó ugyan nem lesz több száz foknál,
de azért tûzveszélyes munka. Legyen készenlétben tűzoltó
készülék.
Fenyődíszek
Álarcok
Farsangra készülve gyártjuk őket.

Karácsonyi képeslapok
Karácsonyi lapokat sokféleképpen készíthetünk. A legegyszerűbb, ha borítékban küldhető üdvözlőlap készül. Aki
"igazi" képeslapot szeretne küldeni, vegyen néhány postai lapot, és ezekre készítsen képet filccel, zselés tollal, linóba
metszve, stb. A képeslap hátlapot is legyárthatjuk persze fénymásolóval, vagy kemény kartonból kivágott sablonok
körülrajzolásával. Mi persze linóról, illetve újabban műanyag kliséről
nyomjuk.

Lengyel Vanda, 4. O. Műv. Isk.

Maglódi Evelin, 3. O. Műv. Isk.

Fűszertartó
A fűszertartó elkészítése sem ördöngösség, de a belső
marás bizony speciális felfogató szerszámozást igényel.

(Egy felnőtt persze egyszerűen odaszorítja a tartósínhez.)
Faékszerek:
Az ékszerkészítés
már egyszerűbb,
de a vibrációs
fűrész a kicsiknek
kissé ijesztő, az
intarziához meg
még nincs elég jó
vágástechnikájuk, úgyhogy ezt is csak a nagyobbak tudják
megcsinálni. (Képek elvesztek, idén karácsonykor újra
fotózom, most csak ezt a néhány kis maradékot tudom
lefényképezni.)

Zománc medálok.
Kaktusz cserepek
Kerámiából készülnek, 100 Ft-os kaktuszokkal ültetjük tele.

