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Pacynka Pani Jesieni

Na powitanie jesieni możemy wystawić krótką sztukę teatralną. 
Oto sposób na to, jak wykonać pacynkę do zabawy w teatr. 

Materiały: barwione rośliny, suche liście, papilot, patyczek do 
szaszłyków, skrawek materiału, nitka, klej introligatorski, no
życzki.

Z papilota wyjmujemy drucik i odcinamy niewielką część gąbki, 
z której powstanie głowa pacynki. Następnie gąbkę nabijamy na 
patyczek do szaszłyków. Ze skrawka materiału wycinamy koło. 
Na środku koła nożyczkami robimy niewielki otwór i nawlekamy 
je na patyczek. Aby nie zsunęło się z patyka, wiążemy je w gór
nej części nitką, tworząc sukienkę Pani Jesieni. Oczy, usta, nos 
i włosy wyklejamy barwionymi roślinami. Podobnie robimy z su
kienką. W pracy wykorzystujemy również suche liście. Niektóre 
rośliny możemy wbić do papilota. W tym celu najlepiej najpierw 
zrobić w papilocie dziurkę za pomocą wykałaczki. 
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Stojak na przybory szkolne

Często w pośpiechu gubimy lub rozrzucamy dookoła kredki, ołów-
ki, długopisy czy nożyczki, których potem nie możemy znaleźć. Aby 
uporządkować swoje przybory i  zawsze mieć je pod ręką, samo-
dzielnie wykonamy stojak.

Materiały: podstawka z pudełka po płytach CD, kolorowy blok 
techniczny, taśma obustronnie klejąca, klej introligatorski, zszy
wacz do papieru, cekiny, nożyczki.

Z pasków papieru zwijamy rurki i zszywamy je zszywaczem. Mo
żemy również wykorzystać rurki po papierze toaletowym. Wy
stającą część podstawki po płytach oklejamy taśmą obustronnie 
klejącą. Następnie doklejamy do niej rurki. Gotowy stojak ozda
biamy cekinami. 
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Lew z liści

Astronomiczna jesień zaczyna się 23 września. Pamiętajmy o zbie-
raniu jesienią suchych kolorowych liści, bowiem można z nich wy-
konać zabawne prace, na przykład lwa z liściastą grzywą.

Materiały: suche liście, kolorowy blok techniczny, flamaster, klej 
introligatorski, nożyczki.

Na kartce rysujemy głowę lwa, a następnie ją wycinamy. Część 
pyszczka możemy wykleić z kolorowego papieru, a resztę dory
sować flamastrem. Gotową lwią głowę odrysowujemy na kart
ce. Następnie odrysowaną część dokładnie smarujemy klejem, 
przeciągając go odrobinę poza kontury. Na wypełnionej klejem 
powierzchni naklejamy kolorowe liście. Głowę lwa smarujemy 
klejem i naklejamy pośrodku liściastej grzywy. 



9

PAŹDZIERNIK

Jeż

Z  okazji przypadającego na 4 października Światowego Dnia 
Ochrony Zwierząt zrobimy zabawne jeże, którymi ozdobimy nasze 
pokoje lub przedszkola. Pamiętajmy, aby dbać o zwierzęta nie tylko 
w tym szczególnym dniu, ale również przez cały rok. Nasze jeże po-
wstaną z plastikowych butelek, dlatego zanim wyrzucimy do kosza 
zużytą butelkę, zastanówmy się, co można by z niej zrobić. Z bute-
lek można bowiem wykonać wiele ciekawych prac. 

Materiały: plastikowa butelka, kolorowy blok techniczny, taśma 
obustronnie klejąca, nożyczki. 

Po bokach butelki przyklejamy wycięte z papieru łapki jeża. Na 
głowie umieszczamy uszy i oczy. Nosem będzie nakrętka. Z wy
ciętych z papieru trójkątów robimy kolce. Papierowe elementy 
odrobinę zaginamy, a do zagiętej części przyklejamy taśmę. Mo
żemy użyć również kleju introligatorskiego.


