
BICHINHOS DIVERTIDOS 



.. 

Todos os bichinhos são feitos com a mesma estrutura, ou seja, um rolinho 

de papel higiênico duas tampas de papelão ou cartolina e canudos de 

revista ou jornal. A diferença entre eles está no comprimento das pernas e 

no formato da cabeça. 

A GIRAFA, O CAVALO E A VACA 

• Faça os furos das pernas e o da cabeça.

• e • Para cada bicho, recorte duas tampas

iguais ao molde e cole-nas extremidades .

• 

• Nos furos das pernas, encaixe e 

cole rolinhos de jornal ou revista. 

• A vaquinha terá pernas curtas.

• O pescoço e a cabeça são feitos com

um rolinho dejornal dobrado.

• O rabinho é feito com um pedacinho

de papel enrolado e picotado na

ponta. Cole-o no corpo.

MOLDE DAS TAMPAS 



A girafa e o cavalinho 

são bem parecidos. 

Muda apenas o 

comprimento das 

pernas e do pescoço. 

ELEFANTE 

+ Para o elefante copie o molde das orelhas

e cole sobre a cabeça.

• Faça o rabinho com

um pedacinho de

papel enrolado e

picotado na ponta.

• Cole-o.

MOLDE DAS ORELHAS 

DO ELEFANTE 



.. 

PORQUINHO 

• Recorte a carinha igual ao molde.

• Cole as beiradas deixando as orelhas de pé.

• Faça o rabinho com uma tirinha fina de

papelão. Cole e enrole.

• O focinho é uma rodelinha de papelão,

colada no meio da cara do porquinho.

LEÃOZINHO 

O detalhe do leão é a sua juba. 

• Monte colando as tampas, o rabinho e as

patas.

• Recorte tirinhas de revista, escolhendo as

páginas mais coloridas em tons de amarelo.

• Com a ajuda de um pauzinho, enrole cada

tirinha para encaracolá-la.

• Cole em volta da cabeça cada tirinha até que

a juba esteja completa.



PINTURAS E ACABAMENTOS 

Pinte seu bichinho como quiser. 

Aqui estão apenas algumas sugestões. 

Gostei muito 

do meu 

elefante azul. 

Fiz um verde 

também! 

Meu cavalinho 

é marrom. 

Depois de pintado e seco 

desenhei com canetinha os 

olhos, fucinhos e bocas. 

Pintei minha girafa 

de amarelo. 

Esperei secar e fiz 

manchinhas 

marrons. 

Pintei de branco e depois de seca, 

fiz manchinhas pretas. Pois uma 

vaquinha malhada não podia faltar! 

Com caneta fiz os 

olhos e a boca. 


