
Mga Craft
Destinasyong walang Limitasyon VBS

VBS

Mga Intruksyon:
1. Gupitin ang craft pattern - ulo, coat base, gilid ng coat, kamay, at paa.
Kung gusto mo, gumamit ka ng pabula imbes na papel para sa kamay at paa
2. Gumupit ng maliit na strip ng tissue paper, pinanatilihing kasinghaba ng coat ni Joseph
3. Bigyan ang bawat bata ng 1 ulo, 1 praymer, 1 gilid ng coat, 2 kamay, 2 paa, 6-7 piraso ng 
tissue paper, at 1 kulot na ribbon.
4. Idikit ang piraso ng tissue paper sa praymer.  Gumamit lang ng konting glue para tumuyo 
ng mabilis
5. Idikit ang gilid ng pankulay sa taas ng tissue paper, para yung porma ng coat ay mas makita.  
Putulin ang tissue na umuusli mula sa paligid ng coat.
6. Kulayan ang ulo at idikit
7. Idikit ang kamay at paa sa lugar nila sa coat
8. Pag matuyo ang craft, magdikit ng magnet sa likod ng craft.
 

Mga Intruksyon:
1. Gupitin ang pattern ng balon.  Gupitin ang solid lines at tupiin sa dotted lines.
2. Kulayan ang balon
3. Idikit ang base ng balon kasama ang berso sa isang cylinder.
4. Tupiin ang piraso ng papel sa dotted line para makabuo ng mga brick.
5. Gupitin si Joseph at ilagay siya sa balon.

Mga Intruksyon:
1. Gupitin ang bookmark pattern. Bigyan ang bawat bata ng bookmark pattern, isang ribbon o 
curly ribbon, 2 na snowflake, at 6 na spiral.
2. Kulayan ang bookmark.
3. Idikit ang mga snowflake at spiral sa bookmark.
4. Itahi ang ribbon sa butas, itahi ang bead sa parehong side ng ribbon, at magtali ng knot sa 
ribbon.  Ingatan na di mapunit ang bookmark.

Si Joseph at ang kanyang makulay na coat

Ang balon

Palatandaan 

Araw 1

Araw 2

Araw 3



Mga Craft
Destinasyong walang Limitasyon VBS

VBS

Mga Intruksyon::
1. Bigyan ang bawat bata ng mabula o papel na frame, papel sa likod para sa frame.  Hayaan 
ang mga bata na kulayan ang bundok at mga snowflakes, kung wala silang oras maglagay ng 
litrato sa frame
2. Idikit ang likod ng papel sa frame sa tatlong gilid, habang iniiwan ang pangapat na gilid na 
bukas para islide ang litrato sa frame
3. Idikit ang salitang “Destinasyong walang limitasyon” sa frame ng imah.
4. Idikit ang 5 snowflake sa frame ng imahe.
5. Sa likod, idikit ang kulot na ribbon para masabit ang frame.  Ilabas ang craft para tumuyo.

Mga Intruksyon:
1. Bigyan ang bawat bata ng base ng larawan.  Kulayan ang larawan.  Kung gusto nila, maaari 
rin drowingan ng mga bata ang puno, bundok, ulap at tao sa larawan.
2. Bigyan ang bawat bata ng 4 na ulap, 1 malaking puno, at 2 maliit na puno
3. Bago idikit ang ulap at puno sa larawan, itupi sila na patayo sa gitna.  Idikit ang mga piraso 
sa larawan mula sa tupi, at iadjust kung kelangan para bigyan ng 3D na anyo.

Frame ng litrato

Larawan ng niyebeng bundok

Araw 4

Araw 5


