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OŚMIORNICZKA

•  pomarańczowy papier

•  styropianowa kulka

•  niebieskie gwiazdki

•  czerwony pomponik

•  oczka

•  8 białych drucików kreatywnych

•  patyczek do szaszłyków, klej, 

nożyczki

2. Za pomocą patyczka zrób dość szeroki otwór w styropianowej kulce.

4. Z jednej strony kulki krótsze 
druciki powyginaj w różnych 
kierunkach.

7. Naklej nosek z czerwonego 

pomponika.

8. Na pomarańczowym papierze narysuj, wytnij i przyklej do kulki buzię ośmiornicy.

9. Na odnóża i górne druciki naklej 

niebieskie gwiazdki.

5. Z drugiej strony, z dłuższych 

końcówek, wykonaj osiem 

odnóży ośmiornicy, tak by kulka 

styropianowa była podparta tymi 

odnóżami.

6. Naklej dwa małe oczka na kulkę.

3. Przez otwór w kulce przeciągnij 

osiem białych drucików kreatyw-

nych.

1.

MATERIAŁY
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WIOSENNY MOTYL 

•   bibuła w kolorze żółtym, 

różowym i pomarańczowym

•  druciki

•  klej
•  nożyczki

2. Spleć ze sobą dwa druciki, zo-stawiając wolne końcówki z jednej i drugiej strony.

4. Końcówki drugiej strony spleć 
z już splecionym kawałkiem.

7. Jedno ze skrzydełek posmaruj 

klejem i włóż do zgiętej na pół 

pomarańczowej bibuły.

8. Obetnij bibułę 0,5 cm za druci-kiem.
9. Kolejne części skrzydełek 

również obłóż bibułą, sklej i obetnij 

wystającą bibułę.

5. Z kolejnego kawałka drutu ufor-

muj skrzydełko motyla.

6. Z następnych drucianych kawałków wykonaj dalsze części skrzydełek.

3. Końcówki jednej strony zwiń 

w ślimaczki.

1.

MATERIAŁY
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10. Z różowej bibuły wytnij cztery 

kółka o średnicy 2 cm i naklej na 

skrzydełka symetrycznie po obu 

stronach motyla.
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LISTOPADOWY DUCH 

•  czarny i biały papier

•  styropianowa kulka

•  gaza
•  oczka 

•  drucik

•  klej

2. Z jednej strony kulki styropia-nowej wbij drucik tak, by powstała z niego zawieszka.

4. Z czarnego papieru wytnij kó-
łeczko, które będzie buzią ducha, 
i przyklej do kulki poniżej oczu.

7. Gazę potnij w paski, zaczynając 

od dołu.

5. Z białego papieru wytnij dwa 

trójkątne zęby i przyklej na czarne 

kółeczko.

6. Rozłóż gazę i nałóż na kulkę od strony zawieszki.

3. Do kulki przyklej oczka.
1.

MATERIAŁY
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ZAJĄCZEK Z BUTELKI 

•  czerwony papier

•  druciki

•  wełna

•  plastikowa butelka

•  oczka

•  nożyczki, klej, zszywacz

2. Z butelki odetnij szyjkę, a boki potnij w paski do dna.

4. Owijaj wełną butelkę tak, by 
nić przechodziła między paskami 
butelki.

7. Naklej oczka.
8. Poniżej oczu zrób wąsy z dru-cików. 9. Z czerwonego papieru wytnij 

kółko o średnicy około 1 cm i na-

klej je pośrodku wąsów.

5. Kolor wełny możesz co jakiś 

czas zmieniać.

6. Na uszy nakładaj wełnę tak, jak się nabiera oczka na druty – pę-telki.

3. Dwa paski po przeciwległych 

stronach zostaw dłuższe (uszy 

zajączka), a pozostałe paski skróć 

o 3-4 cm.

1.

MATERIAŁY
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10. Wykonaj czerwoną buzię z na-
klejonymi dwoma długimi białymi 
zębami i przyklej poniżej wąsów.

11. Górę zajączka zabezpiecz 

zszywkami.


