KROPKOWANKI
TWÓRZ I KOLORUJ
KREATYWNIE!

1. Czy wiesz, że masz w rękach najbardziej niezwykłą kolorowankę na świecie?
2. To nie jest zwykła kolorowanka, jak te które dotąd poznałeś! Za pomocą 3 małych wałeczków/pieczątek
o różnej średnicy: 10, 14 lub 18mm umieszczasz swoje KROPKI w szablonach i wybierasz kolory i możesz
dowolnie tworzyć ich kombinacje. Oznacza to, że to, co tworzysz, jest wyjątkowe i żadne dwie kreacje
nie będą takie same.
3. W zestawie są dwie książki z szablonami obrazów. Oferujemy 3 różne motywy do wyboru: Zwierzęta z Afryki,
Ptaki i Zwierzęta świata wodnego. Oprócz książki tematycznej masz zeszyt z wieloma geometrycznymi kształtami.
4. W zestawie otrzymujesz również paletę farb z 12 perłowymi kolorami i pędzelkiem. Są to farby bardzo wysokiej
jakości, nietoksyczne, łatwo zmywalne, lekkie i odporne na ścieranie farby wodne, które nie są wybierane
przypadkowo.
Wysoka zawartość pigmentów kolorowych daje idealne krycie a konsystencja to optymalne ich połączenie
do tworzenia różnych kolorów. Dzięki tym perłowym akwarelom obrazy zyskują zupełnie inny wymiar, piękno,
wysoką intensywność i świetlistość. Te kolory zawierają bardzo wyraźny i intensywny perłowy połysk, a nie tylko
nutę perłową. Jest to bardzo zauważalne i intensywne, gdy słońce lub jakiekolwiek źródło światła oświetla obrazy.
5. Biorąc prostą kartkę papieru, możesz ćwiczyć różne kombinacje kolorów. Dowiedz się, ile wody się bierze i jaki
to ma wpływ? Jakie nowe kolory powstają podczas mieszania kolorów? Na przykład, jeśli pokryjesz niebieską farbę
czerwoną farbą, otrzymasz fioletowy. Jeśli pokryjesz niebieską farbę żółtą farbą, otrzymasz zielony. Istnieje wiele
możliwych kombinacji kolorów.
6. Używasz tylko od 1 do 3 kropli wody do farb, które chcesz użyć. Możesz na przykład użyć pipety / zakraplacza,
aby upuścić wodę na farbę.
7. Po zanurzeniu w farbie można wydrukować około 5 punktów. Po użyciu i przed przechowywaniem, wyczyść
stemple zwykłą wodą.
8. Weź pierwszy stempel i delikatnie zanurz go w palecie farb. Jeśli jest nadmiar wody (widoczne krople wody),
można ją wytrzeć z krawędzi pojemnika z farbą lub na papierowym ręczniku.
9.Celem jest stworzenie „papki” idealnej do procesu; w razie potrzeby stempel można zanurzyć z powrotem
w wodzie, ale wystarczy trochę wody, farba nie powinna być zbyt rzadka.
Tak się to robi podczas całego procesu malowania, tak aby warstwa nie była ani za cienka ani za mokra.
10. Kiedy już nauczysz się tych podstawowych kroków, kontynuuj czytanie zeszytu ćwiczeń, aby uzyskać lepsze
wyniki. Ćwicz swoje Kropkowanki z różnymi rozmiarami i kolorami stempli np. umieść stempel
na pierwszym szarym kółku, aby wypełnić wybrany kolor. Jeśli opanowałeś te ćwiczenia, możesz czerpać
przyjemność z książki tematycznej.
11. Zalecamy wyjęcie strony, nad którą chcesz popracować z książki, aby kolory nie przenikały na inne strony
poniżej. Jest to bardzo łatwe, ponieważ wszystkie boki są perforowane.
O wiele łatwiej jest pracować z jednym arkuszem niż z całą książką.
12. We wszystkich szablonach są wstępnie narysowane jasnoszare KROPKI (kółka) o średnicy 10, 14 lub 18 mm.
Musisz wypełnić te KROPKI dowolnymi kolorami, aby ukończyć wcześniej narysowaną figurę według własnych
upodobań.
13. Jeśli masz już wprawę to możesz wypróbować tak zwane cieniowanie. Pierwszy wydrukowany punkt jest
najciemniejszy. Jeśli będziesz kontynuować pracę z tym samym stemplem bez przyjmowania nowego koloru,
każda dodatkowa kropka będzie jaśniejsza od poprzedniej. Następnie możesz umieścić na pierwszym
ciemniejszym punkcie więcej punktów, które są jaśniejsze.
14. Możesz użyć stylu malowania KROPKą, aby tworzyć obrazy bez szablonów. Na przykład, możesz odciąć
głowę zwierzęcia od zdjęcia lub czasopisma, przykleić ją na papierze, a następnie naszkicować jego sylwetkę za
pomocą kropek. Lub odwrotnie ... utwórz kwadrat z KROPEK i pomaluj dom ołówkiem, kredkami lub za pomocą
dołączonego pędzla ... lub utwórz koło za pomocą KROPKI i pomaluj kwiatek ... wyobraźnia nie zna granic.
15. Dostarczony pędzel umożliwia uzupełnienie lub modyfikację obrazów przy użyciu zwykłej techniki malarskiej.
Na przykład, aby nadać kształt konturom obrazów.
16. Będziemy promować młodych artystów takich jak Ty i publikować je na naszej stronie internetowej. Nie wahaj
się wysłać do nas e-maila ze zdjęciem swojego obrazu, aby do nas dołączyć.
Oczywiście możesz powiesić obraz na ścianach swojego pokoju lub podarować go jako prezent.

Życzymy młej i kreatywnej zabawy z naszymi KROPKOWANKAMI!
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