
#DZIECIAKI-MUZEALNIAKI

ZRÓB Z NAMI
D I N O Z A U R A  O R I G A M I



By przystąpić do zajęć, przygotuj
kwadratowy arkusz papieru. Nasz
ma bok o długości 20 cm.

Zegnij arkusz na pół tworząc trójkąt.1.

2. Rozprostuj papier i powtórz ten krok
wzdłuż drugiej osi symetrii.



3. Ponownie złóż arkusz na pół, 
tym razem tak, by złożony papier 
tworzył wydłużony prostokąt.

4. Rozłóż arkusz i powtórz ten krok 
wzdłuż drugiej krawędzi.

5. Ponownie rozłóż arkusz. Na tym etapie
na papierze powinny być widoczne 

rozchodzące się promieniście linie zagięć. 
 



6. Składając papier wyłącznie wzdłuż istniejących linii zagięć, 
zawiń do wewnątrz trójkąt z prawej i z lewej strony kartki.



7. W efekcie chcemy uzyskać mały arkusz w kształcie rombu,,
z trzech warstw złożonego papieru.

8. Teraz zawijamy
skrzydełka rombu do

biegnącej przez środek
linii zagięcia, najpierw

z jednej, później 
z drugiej strony.



9.Teraz moment wymagający pewnego skupienia. Rozłóż zagięte boki
rombu, a następnie wzdłuż powstałych linii zagięć zawiń "skrzydełka"

do środka, tak by schowały się między warstwami papieru.

o tak!



10. Odwróć arkusz na drugą stronę 
i powtórz dokładnie te same kroki. 

W efekcie uzyskujemy deltoid 
przypominający kształtem latawiec.



11. Otwieramy nasz latawiec. 
Tak po otwarciu powinien wyglądać z góry....

...a tak z boku (tak, ta rozdeptana żaba 
zaraz stanie się dinozaurem!).



12. Trzymając przed sobą otwarty "latawiec" 
zagnij najpierw jedną, a później drugą krawędź 

jego górnego wierzchołka do środka. 
Krawędź trójkąta powinna zetknąć się 
z linią zgięcia, biegnącą przez środek.



13. Ponownie rozegnij arkusz uzyskując 
kształt otwartego latawca i złóż go na pół 
wzdłuż najdłuższej krawędzi - tak by
uzyskać wydłużony trójkąt.

14. A następnie zagnij jego wierzchołek do góry
wzdłuż linii, uzyskanych w kroku 12. 
Teraz papier powinien mieć kształt litery V.



15. Wywiń do zewnątrz lewy wierzchołek, 
by zrobić głowę dinozaura.

16. Powstały "dzióbek" podwiń pod spód, 
by lepiej odwzorować 
pysk dinozaura.



17. Teraz pora na nogi. Z drugiego wierzchołka trójkąta 
odegnij w dół pod kątem prostym najpierw jedną, potem 
(po odwróceniu papieru na drugą stronę) drugą nogę.



18. By nadać kształt stopie, zagnij papier w literę Z - 
najpierw do tyłu, a później do przodu.



19. Na koniec delikatnie odwiń w dół łapki dinozaura.



I voila! Nasz dinozaur jest gotowy. 
Jak myślisz, co to za gatunek?


