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3. Wytnij z kolorowego papie-

ru napisy, które chcesz umieścić 

na swoich drzwiach, np. „Już śpię”, 

„Czytam”, „Odrabiam lekcje”, „Je-

stem zajęty”, „Mam focha”, „Sprzą-

tam”.

ZAWIESZKA NA DRZWI 

•  kolorowy papier techniczny

•  ołówek

•  nożyczki

2. Z dwóch kontrastowych kolo-rów wytnij kształt zawieszki. 

4. Przyklej wycięte elementy.
Sklej ze sobą warstwy zawieszki.

MOŻESZ RÓ
WNIEŻ SKO

RZYSTAĆ 

Z SZABL
ONU ZAM

IESZCZON
EGO 

W KSIĄŻCE
.
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6. Kolejną nić przyklej w pewnej 
odległości od środka skrzyżowa-
nia się nici i wokół tego środka.
Następnie tak samo zrób z drugą 
i trzecią nitką.

BABIE LATO 

•   kartki A4 w kolorze czarnym, 

pomarańczowym i niebieskim

•  biała wełna

•  klej
•  nożyczki

1.

2. Na czarnej kartce A4, po jednej przekątnej tej kartki, przyklej nitkę białej wełny.

4. Następną nić przyklej od dłuż-
szej krawędzi do równoległej, tak 
aby i ona przechodziła przez śro-
dek skrzyżowanych nici.

7. Na niebieskiej kartce narysuj 

dwa koła: jedno większe (średni-

ca około 4 cm) i drugie mniejsze 

(średnica około 2 cm) i wytnij je.

8. Większe kółko nałóż częściowo na mniejsze i sklej je. 9. Na niebieskim papierze narysuj 

trzy paski o szerokości 5 mm i na 

długość kartki A4.

5. Przyklej nitkę od jednej krótszej 

krawędzi kartki do drugiej, tak aby 

nitka przechodziła przez sam śro-

dek skrzyżowanych nici.

3. Tak samo zrób wzdłuż drugiej 

przekątnej.

MATERIAŁY
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14. Gotowego pająka przyklej do czarnej kartki z siecią.

12. Każdy z pasków zagnij tak, aby tworzyły odnóża pająka. 

13. Z pomarańczowego papie-
ru przygotuj dowolne ozdoby na 
główkę, tułów i odnóża pająka.

10. Każdy pasek zagnij w dwóch 
miejscach w równej odległości od 
siebie. 11. Paski naklej na większe kółko, 

tak jak na zdjęciu.
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OWIECZKA BERTA 

2. Na połowę tekturowego talerzy-ka naklej rozdwojone waciki.

4. Z czarnego papieru wytnij okrą-
gły nosek i przyklej na talerzyk.

7. Każde z uszek natnij tak jak na 

zdjęciu. Nałóż na siebie nacięte 

końce jednego ucha, sklej je i doklej 

do talerzyka. To samo zrób z dru-

gim uchem.

8. Z niebieskiego papieru wytnij prostokąt 4 x 8 cm i przyklej do ta-lerzyka jako obróżkę owieczki.

9. Z żółtego papieru wytnij naryso-

wany wcześniej dzwoneczek i na-

klej na pomarańczowy drucik kre-

atywny.

5. Wytnij z czarnego papieru zarys 

mordki i przyklej do noska.

6. Białą kartkę złóż na pół i, idąc od linii zgięcia, narysuj ucho owieczki. Po wycięciu powstaną dwa uszka.

3. Pośrodku talerzyka naklej 

oczka.

USZY

•   kartki A4 w kolorze białym, czar-

nym, żółtym i niebieskim

•  biały tekturowy talerzyk

•  białe okrągłe bawełniane waciki

•  czerwona wstążeczka

•  pomarańczowy drucik kreatywny

•  oczka

•  klej, nożyczki

1.
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10. Drucik kreatywny skróć do od-
powiedniej długości, a wystają-
cy koniec zakręć, tworząc serce 
dzwoneczka.

11. Dzwoneczek przyklej do obróżki.

12. Z żółtego papieru wytnij inne 

ozdoby (np. w formie kółeczek) 

i przyklej do obróżki. 

13. Przyklej czerwoną wstążeczkę, tworząc zawieszkę.
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PAN MUCHOMOREK 

•   papier w kolorze czerwonym, 

czarnym i białym

•   czerwony kubeczek jednorazowy

•  kulka ze styropianu

•  białe druciki kreatywne

•  mały czerwony pomponik

•  nożyczki, klej, pisak, dziurkacz, 

patyczek do szaszłyków

2. Na białym papierze narysuj, a następnie wytnij kilka białych kółek o średnicy około 1 cm.Kółka naklej w różnych miejscach na czerwony kubeczek.

4. Przez dziurkę przeciągnij dwa 
białe druciki kreatywne.

7. Przez otwory w kubeczku prze-

ciągnij biały drucik kreatywny. 8. Zwiń druciki, które wystają ze styropianowej kulki (głowy).
9. Z końcówek drucików wystają-

cych z boków kubeczka zrób łapki.

5. Kulkę styropianową przebij pa-

tyczkiem i przez dziurkę przecią-

gnij druciki kreatywne, które wy-

stają z dna kubeczka.

6. Patyczkiem przebij boki kubeczka po przeciwległych stronach, poniżej 1,5 cm od dna kubeczka.

3. W dnie kubeczka przebij patycz-

kiem dziurkę.

1.
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15. Czarnym pisakiem narysuj 

buzię Panu Muchomorkowi.

14. Oczka naklej na styropianową kulkę po obu stronach noska.

12. Na kuleczkę styropianową na-
klej czerwony pomponik jako no-
sek.

13. Z białego i czarnego papieru 
zrób oczka. Zacznij od białego ko-
loru i wytnij dwa kółka o średni-
cy 0,5 cm. Naklej je na czarny pa-
pier. Wytnij oczka tak, by wokół 
białego pozostała czarna obwód-
ka, a następnie dziurkaczem zrób 
dwa czarne kółeczka i naklej je na 
środki białych kółek. 

10. Na czarnym, zgiętym na poło-
wę papierze narysuj i wytnij dwa 
półkola.

11. Półkola naklej parami na koń-

cówki drucików wystających z ku-

beczka i wykonaj nóżki Pana Mu-

chomorka.
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KRÓLEWSKA KORONA 

•   żółta kartka z dużego bloku tech-

nicznego

•   brokatowy papier oraz sypki 

brokat

•   nożyczki, linijka i ołówek

2. Wymyśl kształt korony i narysuj go na kartce z bloku technicznego.

4. Wytnij z brokatowego papie-
ru kształty przypominające drogo-
cenne kamienie. 

7. Sklej brzegi, wcześniej przymierzając koronę, aby 

pasowała do twojej głowy. Możesz jeszcze koronę 

posmarować klejem i posypać brokatem. Pamiętaj, 

że sypki brokat przyklei się nieregularnie.

5. Przyklej wycięte elementy, ozda-

biając koronę. Postaraj się, aby 

twoja praca była symetryczna. 

6. Doklej pasek na tył korony. 

3. Wytnij narysowany kształt. 
1.
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PODKŁADKA POD KUBEK 
     Z GORĄCĄ HERBATĄ 

•  niepotrzebne, zużyte płyty CD

•  dwa arkusze kolorowej pianki

•  kolorowy samoprzylepny papier

•   ołówek, nożyczki, klej i pisak do 

folii

2. Przyłóż płytę do pianki, odrysuj okrąg i wytnij go. 

4. Z papieru samoprzylepnego 
wytnij kwadraty, w których miesz-
czą się płyty. 

7. Na papierze samoprzylepnym 

odrysuj od szablonu figurki kotów. 8. Wytnij narysowane elementy. 9. Przyklej elementy do płyty.

5. Przyklej papier do drugiej stro-

ny płyty. 

6. Odetnij wystające fragmenty. 

3. Wycięte koło przyklej do płyty. 

1.
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10. Przyklej do kotów paski 
i uszka. 

11. Dorysuj oczka i mordkę.

PODKŁADKI MOZESZ OZDOBIĆ W DOWOLNY SPOSÓB.

.
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Podkładka pod kubek Zawieszka na drzwi

SZABLONY



POLECAMY



autorki

ZABAWY KREATYWNE

Gdy pogoda nie zachęca do spacerów lub brak Ci pomysłów na zagospodarowa-
nie dnia Twojemu dziecku, ta książka jest właśnie dla Ciebie. 

Znajdziesz w niej pomysły na zabawki do wspólnego wykonania. Czas spędzo-
ny razem z dzieckiem umocni najważniejszą więź – więź z rodzicem. Dostarcz 
dziecku potrzebne materiały, zachęć do działania, a pobudzisz jego kreatywność 
i otworzysz nowe perspektywy poznawcze.

Autorki książki, Beata Guzowska i Ewa Buczkowska, są nauczycielkami edu-
kacji wczesnoszkolnej. Od wielu lat pracują w jednej z toruńskich szkół. Kreują 
tam rzeczywistość uczniów w klasach I-III. Razem z dziećmi wchodzą w świat ba-
śni i bajek, zmieniają się we wróżki i czarownice. Wyróżnia je duża wyobraźnia, 
szacunek dla ucznia i poczucie humoru. Potrafią razem z dziećmi zapomnieć się 
w zabawie i tworzeniu.
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Zdjęcia: Mateusz Patalon
Opracowanie graficzne: Katarzyna Arabas
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