
 
Roots & Shoots Peace Day 

 

 
 
 

2016 Theme: Sustainable Development Goals: Building Blocks for Peace 

„Minden Roots & Shoots projekt egy lépés egy 
olyan jövő felé, amelyben az emberek 

békében, környezeti szempontból 
fenntartható módon élhetnek.”  

Dr. Jane Goodall 
 

www.rootsandshoots.org/peaceday 

www.facebook.com/RootsandShootsPeaceDay 

 

 

 

 

ÓRIÁS BÉKEGALAMBOK 
 

 
Dr. Jane s leginkább így szereti megünnepelni a Béke Napját.  
Kérjük, mielőtt nekifognál, olvasd végig az egész útmutatót. 
 
EGY MADÁR ELKÉSZÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ALAPANYAGOK:  

• Négy használt ágynemű (teljes/dupla vagy iker/egyszemélyes) a galamb testének és 
szárnyainak elkészítéséhez. Ha dupla szövetréteggel szeretnéd lefedni a fejet, szükséged 
lesz egy ötödik lepedőre. (Ha a csoportodban senkinek nincs régi lepedője, próbálj 
megkérni szállodákat, kórházakat vagy ipari mosodákat, hogy adományozzanak 
néhányat.) 

• Két használt kerékpárbelső (a puha gumitömlő a biciklikerékben), amik majd csíkokra 
lesznek vágva, ezek fogják összekapcsolni a galamb egyes részeit. (Azokban a 
kerékpárüzletekben, ahol javítanak defektes biciklikereket, biztosan vannak használt 
kerékpárbelsők Vagy szólj nekik egy nappal hamarabb, hogy tegyék félre neked a 
belsőket, ahelyett, hogy kidobnák őket.) 

• Csibeháló (drótháló) (91 cm x 180 cm) a galamb fejének kialakításához. (Ha nem tudsz 
kimaradt dróthálót kérni gazdálkodóktól, kertészektől vagy gondnokoktól, a legtöbb 
vaskereskedésben lehet vásárolni. Hívd fel őket előtte, hogy megtudd, méterre is 
kapható-e náluk a drót, mert az olcsóbb, mint ha egy egész tekercset kellene megvenni).  

• Fekete és fehér színű akril vagy latex festék, a galamb szeméhez és csőréhez, színenként 
kb. negyed liter. Sárga színű festék a csőréhez. (Lépj kapcsolatba egy festékek 
újrahasznosításával foglalkozó vállalkozással, és kérd meg őket, hogy adományozzanak 
neked festéket. A település vagy a megye hulladékgazdálkodási szervezetének 
weboldalán általában feltüntetik ezeket a szervezeteket. Ha nem, a kézműves boltokban 
árulnak kis kiszerelésű festékeket.) 

• 3 db 3 m hosszúságú rúd, bambusz vagy alumínium rúd vagy seprűnyél. (ha nincs otthon 
felesleges seprűnyél vagy felmosónyél vagy sátorrúd, a kertészeti áruházakban tudsz 
vásárolni bambuszrudakat). 

• 1 db 46 cm hosszúságú merev pálcika, bot vagy bambusz. 2,5-5 cm átmérőjű. 
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AZ ELKÉSZÍTÉSHEZ SZÜKSÉGES SZERESZÁMOK: 
• általános drótvágó 
• olló a textilek darabolásához 
• mérőszalag 
• közepes méretű ecset 
• ragasztószalag 
• csípőfogó (elhagyható)  
• varrótűk vagy gombostűk 
• varrógép a lepedők összevarrásához, a galamb szárnyainak, testének és a fejet borító 
részének a kialakításához.  (vastag varrótűt és erős fonalat is használhatsz, vagy  kézi tűzőgépet) 

 

 

1              
Vágd fel a 180 cm-es csibehálót egy 30x91 cm-es és egy 150x91 cm-es darabra. 
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2              
A nagyobbik darabot tekerd össze egy 45 cm-es átmérőjű hengerré. A csípőfogóval (vagy az 
ujjaiddal) rögzítsd az egymást átfedő drótot a szabadon álló huzaldarabok összesodrásával.  

 

3              
Tegyél be egy keresztmerevítőt a fej rögzítéséhez. Ehhez először vágd fel a biciklibelsőt kb. 2,5 
cm-es csíkokra. Kösd vagy ragasztószalaggal erősítsd oda a csíkokat a pálcika vagy végéhez, 
ahogy a rajz mutatja. Helyezd be a pálcikát a dróthengerbe, és erősítsd oda a pálcika mindkét 
végét a dróthoz a ragasztószalagok segítségével. 

 

 

4              

A keresztmerevítőt a henger közepére tedd be. A drót-
henger 

fala  

Kötés & ragasztószalagozás 

Kösd & ragasztószalagozd a 
gumicsíkokat a 

keresztmerevítő végeihez és 
kösd szorosan a dróthoz. 
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A henger egyik végén metszd be a drótot 12, 3, 6 és 9 óránál (ahogy a rajz mutatja). A 
bemetszések kb. 30 cm hosszúságúak legyenek.   
 
 
 

 

5              

Hajtogasd be a dróthengert olyan alakúra, ahogy az ábrán látszik, és rögzítsd a bemetszett 
drótvégek behajlításával. 

 

 
 
 

Hajtsd és tekerd össze a bevágott 
részeket, hogy kúp alakú, egymást átfedő 
drót alakzatot hozz létre, használj plusz 
drótvégeket az alakzat rögzítéséhez. 
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6              
A 30x91 cm-es drótháló darabból vágj le egy 30x45 cm-es darabot és hajlíts belőle kúpot. 
Rögzítsd hozzá az előző lépésben kialakított fej részhez (ez a kis kúp lesz a galamb csőre), 
használd a csípőfogót a szabadon álló drótvégek galambfejhez való rögzítésénél. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Erősítsd oda a “csőrt” a dróthenger kúpos végéhez, használj plusz 
drótvégeket az alakzat rögzítéséhez. 
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7              
• Darabold fel a 4 lepedőt (2,43x1,67 cm-es darabokra). 

• Helyezz egymás mellé 3 lepedőt, ahogy a rajz mutatja, ezek alkotják a galamb testét és 
szárnyait. 

• Vágd félbe  a negyedik lepedődarabot (nem hosszában, hanem széltében), így kapsz 2 
db 1,67x1,22 cm-es darabot. Helyezd oda az egyik darabot, ahogy a rajz mutatja, ez lesz 
a galamb farka. Tedd félre a másik darabot, az majd a galamb fejének a beburkolásához 
kell. 

• Varrd össze vagy a tűzőgéppel tűzd össze, ahogy a rajzon fel van tüntetve. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SZÁRNY SZÁRNY TEST 

FAROK 
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8              
Rajzold rá a madár alakját a lepedőkre, ahogy a rajz mutatja. Vágd ki a test bal felét. Ezt aztán 
hajtsd át a test jobb oldali felére, és vágd le a felesleges anyagrészt. Így a test mindkét fele 
egyforma lesz.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rajzold rá a galamb testének 
körvonalát a lepedőre, és vágd ki. 



Roots & Shoots Béke Napja | Óriás békegalambok 

#RootsandShoots #PeaceDay 

8 

 

9              
Fedd be a galamb fejét a lepedődarabokkal: 

• Állítsd fel a dróthálóból kialakított felformát úgy, hogy a csőr felfelé nézzen. 

• Használd fel a megmaradt 1,67x1,22 cm-es lepedődarabot, és tegyél egy jelölést a 
lepedődarab hosszabbik oldalának felénél. Illeszd oda ezt a felezőpontot a csőr 
hegyéhez. 

• tekerd be a lepedődarabbal a drótból kialakított fejet. A csőr hegyénél kezdve, 
gombostűkkel rögzítsd a lepedődarabot, szorosan kihúzva, kisimítva az anyagot. 
Valamennyi anyagnak ki kell maradnia, ahogy elérsz a fej aljához (ahol a nyak kezdődik 
majd). Ne vágd le ezt az anyagdarabot, mert később majd ezzel tudod beborítani a 
galamb nyakát. 

• Vékony ceruzával húzz egy halvány vonalat végig, a gombostűk mellett.  

• Húzd le az összetűzött lepedőt a drótalakzatról. Vágd le a felesleges anyagot, de hagyj kb 
1,5 cm ráhagyást a ceruzával húzott vonalra. Varrd össze vagy tűzőgéppel tűzd össze a 
vonal mentén. Inkább kicsit laza legyen, mintsem túl szoros. 

 

Felesleges anyagrész, amit le 
kell vágni. 

 

Kb. 3,5 cm-re a ceruzavonalon 
kívül. 
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10              

• Húzd szorosra az utolsó öltést, és köss rá görcsöt vagy tűzd oda. 

• Húzd le a lepedőből kialakított, zokniszerű anyagdarabot a fejalakzatról, fordítsd ki, majd 
húzd rá a fejalakzatra, így a varrás belül lesz. 

• (elhagyható lépés) Az előző lépéseket megismételve egy újabb réteg anyagot is 
ráhúzhatsz a fejre. Így a drótváz biztosan nem fog átlátszani a lepedőn. 

• Feketével fesd rá a szemeket, fehér vonallal emeld ki a tekintetét. 

• Sárgára fesd be a csőrét. 

• Tegyél egy olajfaágat a csőrébe (szúrd keresztül a galamb csőrén a leveles gallyat). 

• Vágj egy kb. 7 cm-es nyílást a lepedőbe és az alatt lévő drótba a tartóoszlop számára, 
amit majd a keresztmerevítő pálcikához fogsz hozzáerősíteni. 

• A nyakrészről lelógó anyagot tollazatszerűen bevagdoshatod vagy kicakkozhatod a 
szélét. 
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11              
Erősítsd oda a lepedőkből összevarrt testet a nyak aljához, hozzátűzve tűzőgéppel, vagy 
hozzávarrva, ahogy a rajz mutatja. A nyak felső részén lévő anyagdarab rálóg a testre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tűzd vagy varrd körbe a galamb fejének alsó része mentén.   
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12              
Erősítsd oda a rudat, ami a galamb fejét tartja: 

1. Köss vagy ragasztószalagozz oda egy gumibelső csíkot a bambuszrúd, vagy 
alumíniumrúd, vagy seprűnyél végére. 

2. Dugd keresztül a rudat a galamb fejének aljába vágott nyíláson. 
3. A gumibelső csíkkal belülről kösd oda a rudat a dróthoz, a galamb fejének a tetejénél. 
4. Hogy még stabilabban álljon a galamb feje, egy másik gumibelső csíkkal kösd hozzá a 

rudat a keresztmerevítőhöz, ahogy a rajz mutatja. 
 
 
 

 
 

  

Gumibelső csíkokkal vagy 
ragsztószalaggal erősen kötözd 
vagy ragasztózalagozd hozzá a 
rudat a keresztmerevítőhöz. 
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13              
Erősíts hosszabb rudakat a szárnyak végéhez gumibelső csíkokkal vagy gumiszalaggal.   
 
 

 
 

Így fog repülni a Békegalambod 

1. A szárnyait tartsd fentebb a fejénél, így hozhatod létre a szokásos békegalamb pózt. 
2. Úgy tartsad, hogy a szárnyai teljesen ki legyen nyújtva, teljes szárnyfesztávolságban. 
3. Ha a szél hátulról fúj, vagy éppen kavarog, az a legjobb, ha egy negyedik vagy ötödik 

személy segítségét kérjük, aki feltartja a galamb farkát.  
 
 
 
Oszd meg a galambodról készített fotókat Jane Goodall Roots & Shoots Béke Napja Facebook 

Oldalán: www.facebook.com/RootsandShootsPeaceDay vagy valamelyik kedvenc közösségi 

media platformodon: #RootsandShoots #PeaceDay. 

 
Külön köszönet a www.giantpeacedoves.org szervezetnek és a  

Sunshine Productions cégnek, hogy rendelkezésünkre bocsátották ezt az elkészítési útmutatót.  

A szárny vége lógjon túl a rúdon és erősítsd hozzá 
ragasztószalaggal vagy gumiszalaggal.   

http://www.facebook.com/RootsandShootsPeaceDay
http://www.giantpeacedoves.org/

