Olá pessoal, hoje o demonstre mostra o artesanato para crianças, que reuni tutoriais de
como produzir artesanato, com simples materiais que podem ser encontrados em casa.
O artesanato em casa pode ser uma grande distração para as pessoas que estão
desocupadas, por isso esse poste visa ensinar a produzir para que possa ser feitos para uso
próprio ou para a venda.
Assim o artesanato para as crianças tem alguns simples de fazer, mas tem muitos que são
bastante complexos, utilizado materiais difícil de encontrar.

Artesanato para Crianças
Sendo que o artesanato para as crianças é uma arte que pode ser usado diversos materiais
entre materiais que você pode comprar e também reutilizar alguns que tem em casa.

O artesanato de criança é muito diversificado, pode ser desde um brinquedo á um utilitário
que vai ser usado dia a dia.

Barco – Artesanato para Crianças
O barco é um artesanato feito com papelão que é ideal para as crianças brincarem e se
divertirem.

O barco é muito simples de fazer e usa poucos materiais.

Barco – Materiais para o Trabalho
Materiais: papelão, cola, tesoura e pincel.

Barco – Passo a Passo
1. Primeiro corte com a tesoura os pedaços de papelão.
2. Depois junte os pedaços e cada um em seu lugar forme os barcos.
3. Depois pinte com o pincel.

Vídeo de como fazer Barco:

Avião – Artesanato para Crianças
O avião é feito com garrafa pet e mesmo com o material reciclado, você pode deixar
semelhante a um avião real.

Para fazer essa arte exige um pouco de paciência e conhecimento.

Avião – Materiais para o Trabalho
Materiais: garrafa pet, tesoura, cola e arame.

Avião – Passo a Passo
1. Primeiro faça os corte com a tesoura na garrafa.
2. Depois junte os pedaços cortados e faça as parte do avião.
3. Junte as partes do avião e cole.

Vídeo de como fazer Avião:
Para lhe auxiliar melhor assista o vídeo.

Trenzinho – Artesanato para Crianças
Esse é um brinquedo que serve como decoração, e é muito fácil de qualquer pessoa fazer.

O material é muito fácil de encontrar, que é o rolo de papel.

Trenzinho- Materiais para o Trabalho
Materiais: rolos de papel, cola, papel colorido. palito.

Trenzinho – Passo a Passo
1. Primeiro corte e cole os detalhes em cima de cada rolo.
2. Depois coloque os trilhos ou rodas.
3. E por ultimo junte todos.

Vídeo de como fazer Trenzinho:

Vaquinha – Artesanato para Crianças
A vaquinha é uma arte que reuni alguns materiais, como algodão e rolo do papel para
desenvolver o trabalho.

Esse tipo de artesanato ajuda a recuperar alguns materiais que vão para o lixo.

Vaquinha – Materiais para o Trabalho
Materiais: Algodão, rolo de papel, fita e outros.

Vaquinha – Passo a Passo
1. Primeiro faça cortes no rolo de papel, fazendo a cara e o corpo da vaca.
2. Depois coloque o algodão nos lugares referentes.
3. E por ultimo faça os desenhos no rosto.

Vídeo de como fazer Vaquinha:
https://youtu.be/X3CEGfkMmjg

Decoração de lápis – Artesanato para
Crianças
A decoração pode ser tanto de lápis como caneta, para deixar com outro visual.

Sendo um trabalho muito simples de fazer que exige paciência.

Decoração de lápis – Materiais para o Trabalho
Materiais: Eva, cola tesoura e outros.

Decoração de lápis – Passo a Passo
1. Primeiro corte o eva, fazendo o formato que será a decoração.
2. Depois junte e cole os pedaços.
3. Depois de ter formado a decoração você pode colocar no lápis.

Vídeo sobre Decoração de lápis:

Borboleta – Artesanato com Eva
A borboleta é uma decoração que pode ser usada junta com alguns objetos.

Pode ser usada com tiaras para cabelo, chaveiro e outros.

Borboleta – Materiais para o Trabalho
Materiais: Folha de eva e enfeites.

Borboleta – Passo a Passo
1. Corte com a tesoura fazendo o formato das borboletas.
2. Depois coloque os enfeites.
3. E por ultimo você pode implementar mais alguns objetos, coma fazendo um chaveiro.

Vídeo sobre Borboleta:

Sofá de Brinquedo – Artesanato para
Crianças
Os sofá de brinquedos a partir de caixa de leite são um pouco mais complexo de fazer.

Esse exigem um cuidado maior ao fazer.

Sofá de Brinquedo – Materiais para o Artesanato
Aqui está a lita com os materiais que serão precisos:
3 Caixas de leite.
Tesoura
Cola tudo
Materiais para a estampa

Sofá de Brinquedo – Passo a Passo
1. Com a tesoura corte uma caixa e faça 2 encostos de braço.
2. Depois com uma caixa faça o assento.
3. Com outra caixa faça o encosto das costas.
4. Depois cole tudo em seu devido lugar.

Vídeo sobre Sofá de Brinquedo:

Avião de Palito – Artesanato para Crianças
Esse sem duvidas é um dos mais simples artesanatos de madeira, que não precisa de muito
material.

O avião é feito com palito de picolé e pregador de roupa.

Avião de Palito – Materiais para o Trabalho
Materiais: Pregador de roupa de madeira, palito de picolé de madeira, tesoura, cola e tinta.

Avião de Palito – Passo a Passo
1. Para começar corte os pedaços que serão necessários.
2. É ideal que você pinte logo as peças que serão coloridas.
3. Depois cole cada peça em seu lugar.
4. E por ultimo faça os pés do avião.

Vídeo sobre Avião de Palito:
https://youtu.be/8cabbhU45oQ

Carrinho de Caixa de Leite – Artesanato para
Crianças
O carro com caixa deleite é um artesanato muito complicado que leva tempo.

E para fazer esse brinquedo precisa de muita paciência.

Carrinho de Caixa de Leite – Materiais para o
Artesanato
Aqui está a lita com os materiais que serão precisos:
caixinhas de leite;
tesoura;
tampinhas de garrafas descartáveis;

palitos para churrasco;
fita adesiva colorida;
estilete;
canudos coloridos de plástico

Tutorial do Carrinho de Caixa de Leite
1. Posicione canudos coloridos nos palitos, com tamanho somente um pouco maior do
que a largura da caixa de leite.
2. Agora, posicione os palitos encapados com os canudos em outras duas tampinhas de
garrafa descartáveis e aplique cola quente.
3. Em seguida, cole as “rodas” em uma das partes da caixa de leite ou da caixa de suco. E
deixe secar muito bem antes de manusear a peça.

Vídeo sobre Carrinho de Caixa de Leite:
Nesse vídeo mostra o passo a passo de como fazer.

Moveis de brinquedo – Artesanato para
Crianças
Os moveis de brinquedos fabricados com madeira, é um artesanato que serve de
entretenimento.

E esses moveis são feitos com madeiras de palitos de picolé.

Moveis de brinquedo – Materiais para o Trabalho
Materiais: Cola, tesoura, saco com palitos.

Moveis de brinquedo – Passo a Passo
1. Primeiro veja que moveis você quer fazer.
2. Depois você pega as medidas e já corta os pedaços(é ideal que você faça a estrutura
certa para cada um).
3. Cole e deixe secar.

Vídeo sobre moveis de brinquedo:

Fim do Poste sobre Artesanato para Crianças
https://demonstre.com/10-tutoriais-de-artesanato-com-feltro/
Nesse poste trouxemos alguns tutoriais de como fazer diferentes artesanatos, que podem
lhe ajudar a fazer esses trabalhos. E pedimos se possível que você compartilhe para mais
pessoas possam conhecer e aprender.

