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Majsterka zuchowa jest to jedna z najbardziej 

popularnych i najczęściej wykorzystywanych form 

pracy. Polega na wykonywaniu różnego rodzaju 

prac plastycznych, ale nie tylko.  

Nie powinniśmy jej unikać, ponieważ oprócz tego, 

że rozwija zdolności manualne, to także  pobudza 

wyobraźnie i  twórcze myślenie,  pomaga w 

skoncentrowaniu uwagi i skupieniu oraz uczy dzieci 

współpracy.   

Należy pamiętać, by majsterki były różnorodne  i w 

ich czasie wykorzystywać wiele technik 

plastycznych a nie tylko malowanie kredkami czy 

mazakami.    

Majsterkę dzielimy na: 

 – majsterkę minutkę (trwającą dłużej niż minutę, 

zwykle ok 10 minut) 

– majsterkę długą, która może zajmować nawet  

całą zbiórkę.  

O majsterce słów 

kilka 
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Majsterki plastyczne 

wykonanie technik plastycznych, takich jak: rysowanie, 

malowanie farbami, kredą, węglem, malowanie 

plasteliną, lepienie z plasteliny, modeliny, gliny, masy solnej, 

masy papierowej  

Majsterki z panieru 

origami, wydzieranki, korale z papieru  

 

Majsterki przyrodnicze 

wykorzysta-nie darów natury, witraże z liści, kasztanowe, 

żołędziowe ludziki, ikebany, łódki z kory, szałasy, igloo  

 

Majsterki szyte 

wyszywanie, wyszywanie obrazków, tworzenie z włóczki  

 

Majsterka kuchenna 

robienie sałatek, deserów, kanapek, leśnych potraw itp.  

 

Majsterki z tworzyw sztucznych 

wykorzystanie opakowań po kosmetykach, po jajkach, 

jogurtach itp. 

Rodzaje majsterki 

zuchowej 
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1. Bezpieczeństwo  
Jak doskonale wiadomo drużynowy w czasie zbiórki 

gromady musi mieć oczy dookoła głowy, ponieważ za 

„każdym rogiem czai się niebezpieczeństwo”. Tak i 

też jest w czasie majsterkowania- musimy uważać, 

aby żaden zuch przypadkiem nie skaleczył się, 

niczego nie połknął czy też niczego nie zniszczył. 

Najlepszą radą będzie abyśmy wykazali się 

wyobraźnią i zdrowym rozsądkiem. 

 

2. Celowość 
Planując majsterkę musimy wziąć pod uwagę jej 

przydatność i użyteczność. Zuchy powinny mieć 

świadomość, iż ich prace, oprócz tego, że ładnie 

wyglądają są jeszcze do czegoś potrzebne, np. możemy stworzyć bukiet 

kwiatów z bibuły, które następnie możemy wręczyć babciom z okazji ich 

święta, czy wykonanie świnki skarbonki, do której 

będziemy zbierać oszczędności naszej gromady.   

 

3. Przygotowanie 

do majsterki  
Pamiętaj, aby majsterkę zaplanować kilka dni przed zbiórką. Pozwoli to na 

zebranie potrzebnych narzędzi i materiałów. W razie potrzeby będzie czas, 

aby poinformować zuchy, że mają zabrać ze sobą na zbiórkę gromady 

Złote zasady majsterki 

zuchowej 
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dodatkowe rzeczy bądź je zakupić. Drugim pozytywnym aspektem 

planowania majsterki z dużym wyprzedzeniem jest to, że będzie ona 

przemyślana, dopasowana do cyklu sprawnościowego i przydatna.  

 

4. Czas  
Bardzo ważny jest czas, który poświęcamy 

majsterce na zbiórce. Powinniśmy zaplanować 

go tak, aby żaden z zuchów nie miał czasu się 

nudzić. Należy przewidzieć sytuację, że jedne z 

zuchów wykonają swoją majsterkę szybciej od 

innych. Należy wówczas zaangażować je w 

inne działania np. sprzątanie lub pomoc 

koledze. Majsterki nie można przeciągać tez w 

nieskończoność- na samym początku należy 

powiedzieć dzieciom, ile czasu mają na twórcza pracę, by mogły ją sobie 

zaplanować.  

 

5. Kreatywność 
Warto pamiętać o tym, że nie każdy zuch lubi wykonywać 

prace plastyczne. Zadaniem drużynowego gromady jest 

zaplanowanie majsterki w taki sposób, by żaden z zuchów 

się nie nudził i brał w niej aktywnie udział. Pozwoli na to różnorodność 

technik i pomysłów na prace, które można wykonać w czasie zbiórki. 

Techniki plastyczne nie mogą zbyt często się powtarzać i powinny być inne 

niż te wykorzystywane w czasie zajęć szkolnych.   
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Majsterkę zuchową możemy wykonać praktycznie ze wszystkiego. 

Wystarczy rozejrzeć się- dookoła znajduje się tyle różnorodnych 

rzeczy, które mogą zainspirować nas wymyślenia tej jedynej i 

niepowtarzalnej. W tym celu warto w skarbcu gromady oprócz 

typowych rzeczy takich jak różnego rodzaju kredki, mazaki, kleje, 

kartki, nożyczki, taśmy, bibuła zbierać różnorodne materiały: 

- guziki 

  - makulatura 

 - brokat 

- folia aluminiowa  

- drewniane patyczki do szaszłyków  

- skrawki materiałów 

 - pudełka i pudełeczka  

- plastikowe opakowania po jogurtach, śmietanie itp. 

- rolki po papierze toaletowym i ręcznikach papierowych 

  - suche liście, kasztany, żołędzie  

- włóczka, sznurki, tasiemki 

 - jednorazowe talerzyki 

 - makaron, fasola, groch itp. 

 

 

Materiały na majsterkę 
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Collage 
Polega na tworzeniu kompozycji z różnego rodzaju kawałków papieru, 

wycinków z gazet, ścinków materiału. Wyżej wymienione elementy 

przyklejamy do papieru bądź materiału tworząc z nich kształty. Na 

zakończenie należy dokończyć pracę domalowując farbami, kredkami 

czy pastelami pozostałe elementy.  
 

Frotaż 
Technika polegająca na odbijaniu przedmiotów o wyraźnej fakturze na 

papierze. W tym celu możemy wykorzystać, między innymi kamienie, 

liście, pióra monety, sitka, puzzle, gruboziarnisty papier ścierny itp. 

 

Witraże 
Na twardym papierze (może być tekturka) malujemy dowolne kształty 

(najlepiej skorzystać z gotowych już szablonów).  Następnie od spodu 

podkładam kolejno kawałki kolorowej bibułki podklejając je.  

 

Stemplowanie  
By wykonać pieczątkę z ziemniaka należy przekroić go na pół i za 

pomocą ostrego nożyka wycinamy interesujący nas kształt- nie może 

być on zbyt skomplikowany. By pieczątki były bardziej trwałe  oprócz 

ziemniaka możemy użyć np. gumki do ścierania, gąbki, czy korowej 

podkładki  Pieczątkę zamaczaj w farbie i odbijaj na kartce.  

 

Techniki plastyczne 
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Malowane na szkle  
Na kartce malujemy kontur obrazka bądź wykorzystujemy do tego 

gotowy już szablon. Następnie podkładamy kartkę pod szkło bądź 

gładką koszulkę foliową (na nich obrazki wychodzą także bardzo 

ładnie). Najpierw malujemy kontury, a dopiero później, gdy nasze 

kontury wyschną zaczynamy kolorowanie.  
 

 

Wydrapywanka I 
Kartkę z bloku technicznego pokrywamy kolorowymi plamami za 

pomocą kredek świecowych. Następnie wysypujemy na nią trochę 

kaszy manny, którą wcieramy, by odtłuścić nasz obrazek. Gdy to już 

zrobiliśmy pomalujemy kartkę czarnym tuszem kreślarskim, który Po 

wyschnięciu zdrapujemy za pomocą patyczka/wykałaczki tworząc 

obraz.   

 

Wydrapywanka II 
Kartkę z bloku technicznego pokrywamy kolorowymi plamami za 

pomocą farb akwarelowych. Następnie należy całą powierzchnię 

pokryć świecą  a później czarnym tuszem kreślarskim, który Po 

wyschnięciu zdrapujemy za pomocą patyczka/wykałaczki tworząc 

obraz.   

 

Wyklejanka  

Na kartce z bloku malujemy kontur obrazka. Następnie wyklejam go 

małymi kuleczkami z bibuły jedną przy drugiej. Obrazek można 

wyklejać także za pomocą wałeczków z bibuły, papieru (który 

następnie malujemy) bądź kawałków muliny czy włóczki. Należy 

pamiętać, by użyć dobrego kleju.  
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Spryskiwanie  
Na kartkę układamy różne rzeczy tworząc kompozycję (mogą to być 

wycięte kształty z papieru, liście, kwiatki, sznurki, tasiemki itp.). Za 

pomocą starej szczoteczki do zębów  i grzebienia spryskujemy kartkę 

kolorowymi farbami tworząc kropeczki. Potem delikatnie ściągamy 

wszystkie rzeczy, po których zostanie biały ślad. 

 

Układanka 
Jedną stronę tacki tekturowej lub styropianowej pokrywamy plasteliną. 

Następnie układamy na naszej tacce rysunek z nasion i pestek 

dociskając je mocno do podłoża. 

 

Posypywanie  
Na papierze lub kartonie (białym bądź kolorowym) szkicujemy 

obrazek, a następnie malujemy klejem po liniach naszego rysunku. 

Bierzemy z woreczków garść herbaty, piasku, kaszy lub innego 

sypkiego materiału i posypujemy obrazek.  

‘ 

Podkład z kaszy 
Kartkę grubego papieru smarujemy bardzo dokładnie klejem, po czym 

szybko posypujemy ją kaszą manną, której nadmiar po kilku minutach 

zsypujemy z kartki. Po zaschnięciu malujemy na tym podkładzie 

farbami.  

 

Masa papierowa  
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By przygotować masę papierową należy porwać na drobne kawałki 

miękki papier i wymieszać go z klejem w proszku np. do tapet i wodą. 

Tak przygotowaną masę nakładamy na karton, balon, słoik, a po 

wyschnięciu malujemy farbami. 

 

Masa solna  
By przygotować masę solną należy wymieszać ze mąkę, sól oraz wodę. 

Całość należy wygnieść, aż do otrzymania jednolitej i gładkiej masy. 

Po zakończenia lepienia przedmiotu wykonanego z masy solnej 

możemy pomalować go farbami oraz ozdobić. 

 

Rysunek na papierze ściernym 

 Na arkuszu drobnoziarnistego papieru ściernego malujemy pastelami  

lub kredkami ołówkowymi. Po skończonym rysowaniu spryskujemy 

powierzchnię lakierem do włosów, aby kredka się nie zsypywała. 

Rysunek na gazie  

Arkusz z bloku technicznego oklejamy dokładnie naciągając materiał  

gazą higieniczna. Następnie malujemy podkład farbami.  

 

Kalkografia  
Do wykonania potrzebujemy kartkę z bloku , fioletową lub czarną kalkę 

barwiącą , suche liście i trawy, sznureczki, kawałki, koronki, materiału 

itp. oraz żelazko. Na kartce układamy kompozycję i  przykrywamy 

kalką – barwiącą stroną na naszą kompozycję . Przeprasowujemy .  

 

Mozaika ze skorupek jaj  
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Barwione skorupki wydmuszek łamiemy na małe kawałeczki . Kartkę 

z bloku smarujemy partiami dobrym klejem i wyklejamy mozaikę wg 

wcześniej naszkicowanego wzoru. Na koniec można obrazek spryskać 

lakierem. 

Topione kredki woskowe 
Kredki woskowe trzymamy przez krótką chwile nad świeczką, po czym 

za pomocą kapiącego kolorowego wosku tworzymy fantazyjny obraz.  

 

Wyszywanka 

Na kartce malujemy kontur obrazka, który później za pomocą igły 

nakłuwamy. Następnie używając kolorowej muliny lub kordonka 

wyszywamy obrazek. Gotową pracę naklejamy na kolorową tekturkę, 

by zabezpieczyć ją od spodu. 
 

Origami płaskie 
Z kolorowych kartek papieru wycinamy koła i kwadraty różnej 

wielkości. Następnie składamy figury na połowę, po skosie zależności 

od rodzaju wykonywanej pracy. Układamy kompozycje ze złożonych 

elementów i przyklejamy. 

 

Malowanie na chusteczce 

higienicznej 
Chusteczkę higieniczną rozkładamy na kartce. Delikatnie pokrywamy 

ją farbą (należy uważać, aby nie rozerwać chusteczki). Po wyschnięciu 

delikatnie odrywamy chusteczkę od kartki i naklejamy ją na inną kartkę 

w dowolnym kolorze. Brzegi kartki zawijamy tworząc  ramkę obrazka. 

Na tak przygotowanej chusteczce naklejamy dowolne, przygotowane 

wcześniej elementy z kolorowego papieru. 
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Pomysły na 

majsterkę  

w cyklu 

sprawnościowym 
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Realizując sprawność Zaczarowana Planeta i Artysta można z zuchami 

wykonywać różnego rodzaju prace plastyczne. Ważne jest, by pokazać 

zuchom możliwość wykorzystania różnych technik plastycznych, nie 

tylko te, które już znają. Cykl sprawności można np. zakończyć mini 

wernisażem.  

Kalkografia  
 

 

 

 

 

Potrzebne Ci będzie: 

 Kalka barwiąca 

 Kartki z bloku 

 Sznurki, włóczka, kawałki gazy  

 Nożyczki 

 Żelazko  

 

Na kartce układamy dowolną kompozycję i przykrywamy kalką – barwiącą stroną 

na nasz obrazek. Przeprasowujemy i następnie wyprasowaną kalkę przykładamy 

do czystej kartki i też ją prasujemy. W taki sposób powstają nam dwa obrazki 

przedstawiające nasza kompozycję z dwóch różnych perspektyw.  

 

 

 

  

Zaczarowana Planeta, 

Artysta 
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  Bezludna wyspa 

Potrzebne Ci będzie: 

 Kolorowa kartka z bloku technicznego 

 Zeszyt wycinanek samoprzylepnych 

 Gazety 

 Klej, nożyczki 

Z gazety wycinamy niewielkie kawałki o różnych 

kształtach, które w kolażu przyklejamy jako 

piasek. Następne z wycinanek wycinamy figury,     

z których układamy słońce, palmy, oazę itp.  

 

Witraże 
Potrzebne Ci będzie: 

 Szablony witraży 

 Bibuła 

 Klej, nożyczki 

Dokładnie wycinamy szablon, gdy jest 

już gotowy przewracamy na drugą stronę 

i dokładnie zaklejamy bibułą pustą 

przestrzeń.  

 

 

 

zachód słońca 

Potrzebne Ci będzie:  

 Arkusz papieru ściernego 

 Pastele 

Na papierze ściernym za pomocą pasteli 

malujemy dowolny pejzaż.  

 

 



16 | S t r o n a  
 

 

 

 

 

 

Nutki  

Potrzebne Ci będzie:  

 Mazaki 

 Kolorowe kartki 

 Klej 

Na kartce malujemy kontury dowolnej nuty. 

Następnie kolorowy papier rwiemy na drobne 

kawałeczki i przyklejamy je wewnątrz nutki.  

 

Instrumenty 

Potrzebne Ci będzie: 

 Puszki, butelki po napojach, kubeczki po jogurcie 

 Różnego rodzaju kasza, groch itp. 

 Kolorowa bibuła, papier samoprzylepny 

Butelki, puszki, kubeczki wypełniamy kaszą, 

grochem itp. Następnie opakowania ozdabiamy 

wg własnego pomysłu.  

  

  

Muzykolog, Aktor 
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Pacynka 

 

Potrzebne Ci będzie:  

 Niepotrzebna skarpetka  

 Kawałki materiałów 

 Włóczka  

 Igła i nitka  

 Wata  

 

Z białego materiału wycinamy kwadraty i wypełniamy je watą formując z 

nich kuleczki. Następnie naszywamy na nie czarne kółka z materiału. Oczy 

przyszywamy do skarpetki. Włóczkę tniemy na kawałki, związujemy i 

przyszywamy na czubku tworząc włosy potworka.  
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Kosmiczna rakieta 

 
Potrzebne Ci będzie: 

 Karton 

  folia aluminiowa 

 kartki papieru 

 pomarańczowa bibuła 

  taśma 

 nożyczki 

Z kartonu wycinamy kształt rakiety. Następnie wycięty            

karton dokładnie i ostrożnie (folia z łatwością się rwie)  z każdej 

strony obklejamy folią aluminiową. Wycinamy dwa spore 

prostokąty z pomarańczowej bibuły, które gniemy i przyklejamy 

z tyłu rakiety u jej dolnego brzegu. Rakietę możemy dowolnie 

udekorować, przykleić okienka i inne ozdoby.  

Przybysz z kosmosu 
     Potrzebne Ci będzie: 

 2 kartony 

 folia aluminiowa, worek na śmieci  

 taśma, nożyczki 

 2 butelki 

 Farba, pędzel 

 

 Obydwa kartony obklejamy dokładnie folią aluminiową i 

mniejszy przyklejamy do większego. Z boku większego 

kartonu przyklejamy 2 butelki, które tworzyć będą ręce. 

Następnie przecinamy worek i tworzymy z niego pelerynę. 

Na czubku głowy przyklejamy czółka zrobione z foli 

aluminiowej. Na koniec ozdabiamy Ufoludka kolorową 

farbą.  

  

Kosmonauta, Fantasta 
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Planeta UFO  

 

Potrzebne Ci będzie: 

 Karton 

 Kubeczki po jogurtach, 

śmietanie 

 Plastikowe butelki 

 Małe kartoniki- np. 

opakowania po lekach 

 Folia aluminiowa 

 Kolorowe kartki, bibuła 

 Farby 

 Klej, taśma, nożyczki 

 

Zuchy tworzą makietę UFO miasta. Karton, który stanowił będzie podłoże, 

malujemy farbami/kredkami, bądź ozdabiamy bibułą. Następnie za pomocą taśmy 

przymocowujemy do kartonu kubeczki, butelki, pudełeczka, które owijamy folią, 

bibułą i ozdabiamy. Z kolorowych kartek wycinamy postacie, które będą 

zamieszkiwać naszą kosmiczną planetę.  

 

Kosmo rakieta  

Potrzebne Ci będzie:  

 Kolorowa kartka 

 Różne figury geometryczne wycięte z białego papieru 

 Kredki 

 Klej 

 

Na kolorowej kartce, zuchy za pomocą wyciętych figur 

geometrycznych, układają kształt kosmicznej rakiety lub statku 

kosmicznego. Następnie przyklejają je i malują.  
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Przyjaciele z kosmosu 

Potrzebne Ci będzie:  

 Arkusz papieru ściernego (w ciemnym kolorze) 

 Pastele 

Na arkuszu papieru ściernego za pomocą pasteli malujemy 

obrazek. Od tego jak wyglądać będą kosmici zależy już tylko 

od wyobraźni zuchów.  
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Dinusie  

Potrzebne Ci będzie: 

 trzy papierowe talerzyki 

 nożyczki 

 klej  

 igła i nitka 

 tasiemka 

 para plastikowych oczu (albo wyciętych z kartki) 

Jeden z talerzyków będzie ciałem dinozaura. Z drugiego wycinamy głowę w 

kształcie owalu i ogon (ćwiartka koła). Przyklejcie je do talerza. Z trzeciego 

talerzyka  wycinamy nogi, pyszczek. Nogi przyczepcie do ciała za pomocą igły 

z nicią. Następnie na odwrocie dinozaura  przyklejamy kawałek tasiemki, który 

będzie służył za zawieszkę.  

 

Rezerwat dinozaurów 
 

Potrzebne Ci będą: 

 Kartony, plastikowe butelki 

 kolorowa bibuła 

 klej, taśma nożyczki 

 kartki papieru 

Karton obklejamy kolorową bibułą. 4 plastikowe butelki przyklejamy 

na spodzie kartonu tworząc nogi dinozaura. Z kawałków kolorowej bibuły 

tworzymy włosy. Wycinamy kolorowe trójkąty z papieru, które przyklejamy wzdłuż 

grzbietu dinozaura.  

 

  

Jaskiniowiec 
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Zielnik  

Potrzebne Ci będzie: 

 duży zeszyt/ kartki z bloku technicznego 

 suszone liście, roślinki, kwiatki 

 klej, taśma 

 mazaki 

W dużym zeszycie lub na kartkach z bloku technicznego przyklejamy zebrane 

przez nas liście, roślinki, kwiatki itp. Następnie wszystkie je opisujemy.  

 

Leśne zdobycze 

 

Potrzebne Ci będzie:  

 Liście 

 Orzechy 

 Kartki 

 Kredki 

 

Pod kartkę podkładamy wszystkie zgromadzone 

przez nas elementy o wyraźnej fakturze. 

Następnie za pomocą kolorowych kredek 

zamalowujemy kartkę. Linie i krawędzie 

przedmiotów będą widoczne.  

 

 

 

 

 

 

  

Ekoludek, Przyrodnik 
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Pani Jesien  

 

Potrzebne Ci będzie: 

 Wysuszone liście 

 Dobry klej/ taśma dwustronna  

 Arkusz papieru 

 

Na arkuszu papieru za pomocą kleju lub taśmy dwustronnej przyklejamy 

wcześniej zebrane i wysuszone liście, które mają za zadanie utworzyć postać (by 

było nam łatwiej możemy ją wcześniej naszkicować ołówkiem). Na koniec, 

kredkami i mazakami możemy domalować np. twarz naszej Pani Jesieni.  

 

Kasztaniaki  
Potrzebne Ci będzie: 

 Kasztany 

 Zapałki/ wykałaczki 

Z kasztanów można tworzyć przeróżne ludziki, zwierzątka i inne 

stworki. W kasztany łączymy ze sobą wbijając w nie zapałki.  

Łąka pełna kwiatów  

Potrzebne Ci będzie: 

 Kartka papieru 

 Kolorowe wycinanki 

 Klej 

Na kartce szkicujemy kontury kwiatka (albo 

wykorzystujemy gotowy szablon). Następnie  

kolorowe kartki rwiemy na drobne kawałki 

wypełniając kształt. Strzępki przyklejamy do 

kartki za pomocą kleju, tak by nie było widać 

konturów.   
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Potrzebne Ci będzie:  

 Kartka 

 Sznurówki  

 Kawałki gazy  

 Farby, pędzel  

 Klej 

 

Za pomocą kawałków sznurówek i gazy układamy na 

kartce kształt kwiatka. Następnie wszystkie elementy 

dobrze przyklejamy. Kiedy klej zaschnie malujemy 

naszego kwiatka farbami. 

 

 

Potrzebne ci będzie:  

 Słomka 

 Kolorowe kartki z bloku technicznego  

 Klej 

 

Z kartki wycinamy kształt tulipana i listków. Następnie 

przyklejamy je do słomki, która będzie pełnić funkcję łodyżki.  

 

 

 

Potrzebne Ci będzie:  

 

 Kolorowe kartki z bloku technicznego 

 Plastikowe łyżeczki 

 Plastelina  

 Dobry klej 

Z kartek wycinamy kształt płatków kwiatka. Następnie przyklejamy je do 

wklęsłej strony plastikowej łyżeczki. Na ich wypukłej stronie, za pomocą 

plasteliny możemy zrobić im oczy i uśmiech.  
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Kwiatki w doniczce 

 

Potrzebne Ci będzie: 

 Wykałaczki od szaszłyków  

 Plastikowa doniczka 

 Kolorowe serwetki 

 Lakier 

 Farba 

 Kartki z bloku technicznego 

 Nożyczki, klej  

 Plastelina  

 Styropian  

 

Doniczkę malujemy na wybrany 

kolor. W międzyczasie wycinamy 

wcześniej wybrane wzory z 

serwetek ozdobnych. Gdy doniczka 

jest już sucha, za pomocą lakieru 

przyklejamy wycięte wzory. Do 

doniczki wkładamy kawałek 

styropianu. Z kartki z bloku technicznego wycinam kształt kwiatka i 

nabijamy go na wykałaczkę. Ostrą stronę wykałaczki zaklejamy plasteliną 

tworząc w ten sposób środek kwiatka.  
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Globus 

Potrzebne Ci będzie: 

 Kolorowa bibuła 

 Kartka 

 Klej 

 Kredki 

Malujemy na kartce okrąg, który następnie 

wyklejamy kolorami ziemi (biały, zielony, 

niebieski, żółty). Następnie doklejamy 

podstawę globusa. Na zakończenie możemy 

domalować tło za pomocą kredek.  

 

 

Mapa 

Potrzebne Ci będzie: 

 Plastelina (czerwona, żółta, 

zielona)  

 Kartka papieru z 

wydrukowanymi konturami 

Polski 

Wypełniamy kontury mapy za pomocą 

plasteliny (rozprowadzając ją 

palcami) zaczynając od góry: na 

zielono, żółto i czerwono.  

 

 

  

Podróżnik 
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Dzikie zwierzeta 

Potrzebne Ci będzie:  

 Wydrukowany szablon 

lwa 

 Pastele 

 Bibuła 

 Klej 

Grzywę lwa i ogon  wyklejamy 

za pomocą pomarańczowej 

bibuły- a konkretnie kuleczek z 

bibuły. Resztę obrazka 

malujemy pastelami.   

 

Srodki transportu  

Potrzebne Ci będzie:  

 Rolki po papierze 

toaletowym 

 Korki od 

plastikowych butelek 

 Farby, pędzel 

 Bibuła 

 Klej, taśma 

dwustronna 

 Kolorowe kartki 

Roleczki po papierze toaletowym malujemy farbami albo obklejamy bibułą. 

Następnie łączymy je ze sobą za pomocą taśmy dwustronnej. Po bokach 

przyklejamy nakrętki od napojów, które będą pełniły rolę kół. Na koniec 

możemy wyciąć i przykleić okna z papieru, światła z kółeczek z żółtej 

bibuły.  

W taki sam sposób możemy stworzyć np. tratwę. Pomalowane roleczki 

łączymy ze soną do wykałaczki, którą wbijamy w jedną z rolek, przyklejamy 

trójkątny kawałek papieru- żagiel.  
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Plastelinowe zwierzeta  

 

Potrzebne Ci będzie: 

 Kartka  

 Kolorowa plastelina 

 

Ołówkiem szkicujemy 

kształt zwierzątka. 

Następnie wyklejamy 

go plasteliną 

(rozciągając ją palcami). 

Tło możemy 

pomalować kredkami bądź, podobnie jak obrazek, wypełnić 

plasteliną.  

Stonoga 

Potrzebne Ci będzie: 

 Jednorazowe talerzyki z tektury 

 Kolorowe kartki techniczne 

 Taśma dwustronna 

 Mazaki 

 

Talerzyki malujemy na wybrane przez 

siebie kolory. Następnie sklejamy je ze sobą za pomocą taśmy dwustronnej. 

Z kolorowej kartki wycinamy nóżki stonogi i także przyklejamy do 

talerzyków. Na pierwszym talerzyku, mazakami malujemy oczy, nosek, 

uśmiech. Z czarnej kartki wycinamy czółka i także przyklejamy.  

  

Przyjaciel Zwierząt 
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Motylek  

Potrzebne Ci będzie: 

 Rolka po papierze toaletowym 

 Bibuła 

 Klej  

 Kolorowe kartki z bloku 

technicznego  

 mazak 

 

Wycinamy koło, dwa duże serca i dwa 

trochę mniejsze. Rolkę obklejamy bibułą. 

Największego serduszka do tyłu roleczki. 

Na jej górze przyklejamy  głowę z  namalowanym uśmiechem i oczami. By 

nasz motylek łaniej wyglądał przyklejamy z jego przodu dwa małe 

serduszka.  

 

 

Pszczoła 

Potrzebne Ci będzie:  

 kubeczek plastikowy 

 bibuła 

 kartka 

 mazaki 

 taśma dwustronna 

 sznurek  

Na dnie plastikowego kubeczka robimy za pomocą nożyczek (cyrkla) 

dziurę, przez którą przeciągamy sznurek i zawiązujemy go. Następnie 

obklejamy kubeczek żółtą bibułą. Do kubeczka przyklejamy także 

skrzydełka z niebieskiej bibuły. Z kartki wycinamy dwa kółeczka i 

malujemy na nich oczy. By nasza pszczółka była bardziej podobna do tych 

prawdziwych, czarnym mazakiem malujemy na niej poziome paski. 
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Mucha  

Potrzebne Ci będzie: 

 2 paski papieru ok.20cm 

 Klej  

 Kolorowe kartki 

 Mazaki 

Paski papieru sklejamy ze sobą (układając 

jeden pionowo a drugi poziomo), następnie 

na przemian je zaginamy. Na końcu 

malujemy uśmiech i przyklejamy wycięte z 

papieru oczy. Doklejamy także wycięte z 

niebieskiej kartki skrzydła.  

 

 

Ośmiornica 

Potrzebne Ci będzie:   

 Kolorowa 

włóczka 

 

Z kolorowej włóczki 

robimy 4 warkocze. 

Następnie 

związujemy je ze sobą 

za pomocą kawałka 

włóczki tworząc 

główkę ośmiornicy. 

Odcinamy kilka 

(około 6 

centymetrowych) 

kawałków włóczki, z 

których robimy włosy 

zwierzątku.  
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Makieta Podlasia 

Potrzebne Ci będzie:  

 Kartony, plastikowe kubeczki, 

rolki, opakowania po śmietanie 

itp.  

 Bibuła 

 Klej, taśma  

 Nożyczki 

 Kolorowe kartki, mazaki 

 

Ze „śmieci” 

zuchy tworzą budynki i obiekty, które związane są z 

naszym regionem. Jest to między innymi: Pałac 

Branickich, Synagoga w Tykocinie, Kanał 

Augustowski czy żubr z Białowieży. 

  

Etnograf, Mój Region, 

Wszedobylski 
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Taśma filmowa 

Potrzebne Ci będzie:  

 Brystol 

 Czarne i białe kartki 

 Zdjęcia z Białegostoku 

 Klej, nożyczki 

 

Zuchy na zbiórkę przynoszą zdjęcia różnych miejsc w Białymstoku. 

Następnie wszystkie naklejamy na prostokątne paski wycięte z czarnego 

papieru, na brzegach którego znajdują się przyklejone malutkie białe 

kwadraciki. Wszystkie zdjęcia przyklejamy do brystolu lub robimy z nich 

wystawę. 
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Skarbonka 

 

Będzie Ci potrzebne: 

 Balon 

 stare gazety 

 klej z mąki 

 nakrętki z butelek po płynach 

lub dezodorantach 

 tekturowe opakowanie na jajka 

 farby 

 nożyk introligatorski 

Z mąki i wody robimy klej (proporcja 

1:1). Następnie nadmuchujemy balon 

i mocno wiążemy, natomiast gazety 

rwiemy  na małe kawałki. Przy 

pomocy pędzla maluj klejem balon i przyklejaj kawałki gazet. Po nałożeniu 

2 - 3 robimy  nóżki i ryjek i uszy. Za pomocą nakrętek (mogą być też kawałki 

rurek po ręcznikach papierowych), które przykładamy w odpowiednich 

miejscach i mocujemy kawałkami gazet zamoczonych w kleju lub taśmą 

klejącą. Na całą skarbonkę należy nałożyć 6 – 8 warstw gazet aby była 

odpowiednio sztywna. Gdy świnka wyschnie należy wyciąć otworu do 

wrzucania pieniędzy i pomalować naszą świnki 

 

 

 

 

 

 

  

Przedsiebiorca, Sprzedawca 
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Wielka Ksiega Zakleć 

Potrzebne Ci będzie:  

 Kolorowe kartki 

 Mazaki 

 Kredki 

 Tasiemka 

 Dziurkacz 

 

Zuchy w szóstkach tworzą swoje zaklęcia, które zapisują na kartkach i je 

ozdabiają. Gdy wszystkie kartki z zaklęciami są gotowe drużynowy składa 

je, dziurkuje i związuje ozdobną tasiemką

  

Czarodziej 
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Różdżka 

 

Potrzebne Ci będzie: 

 Kolorowa bibuła 

 Długa wykałaczka 

 Kartka z bloku technicznego 

 Klej  

 Nożyczki 

Wykałaczkę owijamy smarujemy klejem i owijamy za pomocą cienkiego 

paska bibuły. Z Kolorowej kartki technicznej wycinamy dwa identyczne 

serca. Następnie wycinamy cienkie paski z kolorowej bibuły i umieszczamy 

je razem z wykałaczką pomiędzy dwoma serduszkami.  
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Miecz i tarcza 

Potrzebne Ci będzie: 

 Kartony 

 Ołówek 

 Nożyczki 

 Klej 

 stare gazety 

 farbki, pędzelki, woda 

 wstążka 

 folia aluminiowa 

Z kartonu wycinamy duży okrąg. Na 

środku robimy 2 dziurki do przełożenia 

wstążki i zawiązujemy supełki na końcach. 

Wycinamy kolejne kółeczko. Takiej 

wielkości by zakryło supełki od wstążki. 

Przyklejamy kółeczko za pomocą taśmy 

lub kleju. Następnie robimy wałeczek z 

gazet  i przyklejamy je wzdłuż krawędzi 

tarczy. Całą tarcze obklejamy kawałkami 

gazet. Czekamy aż gazety wyschną i 

malujemy farbkami.   

Miecz robimy podobnie jak tarcze. 

Rysujemy go na kartonie, wycinamy i obklejamy folią aluminiową.  

 

 

 

 

  

Rycerz, Dworka 
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Diadem  

Potrzebne Ci będzie: 

 Srebrna kartka z bloku technicznego 

 Kolorowe kartki 

 Taśma 

 

 

Ze srebrnej kartki wycinamy falowany 

pasek (musi być dłuższy niż obwód 

głowy).  Następnie wycinamy serduszka, 

kwiatuszki, gwiazdki i wszystko to czym 

udekorujemy diadem. Na koniec sklejamy 

ze sobą srebrną kartkę tak by pasowała na 

naszą głowę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 | S t r o n a  
 

 

 

 

 

 

Kartka bożonarodzeniowa 

Potrzebne Ci będzie:  

 Kolorowe kartki 

 Kartka z bloku technicznego 

 Klej, nożyczki 

 Mazaki 

 

Wycinamy z beżowej kartki prostokąt i 

okręgi o średnicy 3cm: 6 czerwonych, o 

średnicy 1,5 cm: 20 zielonych, jeden 

żółty. Wszystkie kółeczka zginamy na pół 

a następnie rozkładamy i każdą z połówek 

składamy jeszcze raz na pół (w ten sposób 

utworzą kształt ust).  Na górze naszej 

pocztówki piszemy: wesołych świąt.  

 

Potrzebne ci będzie:  

 Kartka z bloku technicznego 

 Kolorowe kredki 

 Kawałki łańcuchów itp.  

 Klej 

 

Malujmy choinkę na kartce, następnie przyklejamy 

fragmenty łańcucha i inne ozdoby świąteczne, tak by 

utworzyły ozdoby na naszej namalowanej choince.  

 

 

  

Święty Mikołaj 
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Potrzebne Ci będzie:   

 srebrna kartka z bloku technicznego 

 Wycinanki samoprzylepne 

 Biały sznurek 

 Wata 

 Pastele 

 Wata  

 Klej, nożyczki 

Z zielonej kartki samoprzylepnej wycinamy 

dwie choinki i przyklejamy je do srebrnej kartki.  

Następnie malujemy trzy okręgi (tworząc 

kontury bałwana). Wypełniamy je zwiniętym 

sznurkiem, domalowujemy kapelusz i nos. Na 

dole kartki przyklejamy watę.  

 

Bałwanek 

                                  Potrzebne Ci będzie:  

 Kartki z bloku technicznego 

 Klej 

 Nożyczki 

 Mazaki 

 Kawałek czerwonej bibuły 

 Sznurek 

 

Wycinamy (z białej kartki)  2 kółka o średnicy 2 cm, 2 o 

średnicy 3cm i 2 o średnicy 4 cm a także dwie figury z 

brązowego papieru w kształcie kapelusza. Sklejamy je 

wszystkie ze sobą przewlekając pomiędzy nimi sznurek. Na 

koniec czarnym mazakiem malujemy oczy, uśmiech i 

guziczki, a z czerwonej bibuły skręcamy kuleczkę i 

przyklejamy jako nos.  

 

 



40 | S t r o n a  
 

Rudolf  

 

Potrzebne Ci będzie: 

 Drewniana łyżka 

 Plastelina 

 Mazak 

 Taśma dwustronna 

 

Na wypukłej stronie łyżki przyklejamy dwie białe kuleczki 

a na nich jeszcze mniejsze 2 czarne kuleczki- będą to oczy 

naszego renifera. Na samym środku przyklejamy kolejną 

kuleczkę, tym razem czerwoną. Mazakiem malujemy uśmiech 

zwierzakowi. Z kartki technicznej wycinamy poroże i taśmą 

dwustronną przyklejamy je od wklęsłej strony łyżki. 

 

Aniołek 

Potrzebne Ci będzie:  

 Kartony 

 Farba, pędzel 

 Włóczka 

 Sznurek 

 Mazaki 

 Taśma dwustronna,  

 Ozdobne serwetki, lakier  

 

Z kartonu wycinamy: kształt 

dzwonu, koło, dwa mniejsze kółka, 

skrzydełka. Wszystkie elementy malujemy jasną farbą. W czasie gdy nasze 

elementy schną wycinamy z serwetek różne kształty (jeżeli jest to za trudne 

dla naszych zuchów, możemy sami wyciąć wcześniej elementy z serwetek 

bądź na koniec ozdobić aniołki farbami).  Sklejamy wszystkie elementy ze 

sobą, nóżki przyklejamy na sznureczkach. Z włóczki tworzymy anielskie 

włosy. Na zakończenie ozdabiamy naszego aniołka malując mu twarz, 

przyklejając serwetki za pomocą lakieru lub malując farbami.  
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Pióropusz 

Potrzebne Ci będzie: 

 kolorowa tektura 

 znalezione w parku piórka ptaków 

 farby plakatowe 

 taśma samoprzylepna 

 pędzelek, nożyczki, zszywacz 

 

Na samym początku malujemy znalezione przez nas pióra kolorowymi farbami 

(jeżeli nie mamy piór możemy wyciąć je z kartki technicznej).  Na opaskę 

wycinamy dwa paski o szerokości ok. 4cm i długości równej obwodowi głowy. 

Następnie do jednego z tych pasków przyklejamy taśmą pomalowane pióra. By 

opaska była bardziej trwała przyklejamy do niej drugi pasek papieru. Na 

zakończenie wycinamy z kolorowego papieru dowolne figury, aby ozdobić naszą 

opaskę. By pióropusz był gotowy złączamy dwa paski ze sobą.  

 

Wioska indiańska  

Potrzebne Ci będzie: 

 farby 

 ziemniaki 

 nożyk 

 kartka 

Z ziemniaków wycinamy stempelki, 

które maczamy w farbie i odbijamy na 

kartce z bloku technicznego. 

  

Indianin 
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Wielka Księga Bajek  

Potrzebne Ci będzie:  

 kolorowe kartki 

 mazaki, kredki 

 klej 

 wycinki z dziecięcych 

gazet 

Z kolorowych gazetek dla dzieci 

wycinamy różne postacie 

bajkowe. Następnie zuchy robią mini kolaż- przyklejają to co 

pasuje do ich bajki a pozostałe elementy dorysowują.  

Krasnal 

Potrzebne Ci będzie:  

 szary papier 

 klej 

 bibuła 

 mazaki, markery 

Na szarym papierze malujemy postać krasnala. Następnie z 

bibuły tworzymy mu ubranko, które za pomocą dobrego kleju 

przyklejamy do arkusza papieru.  

  

Przyjaciel Bajek 

Gumiś, Kubuś Puchatek, Smerfy, 

Krasnoludek 
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Kaczka Dziwaczka 

 

Potrzebne Ci będzie:  

 karton 

 rurki po papierze 

 kartki 

 mazaki 

 bibuła 

 klej 

W kartonie robimy dziurki tak by 

przymocować rurki od papieru, które będą 

nóżkami kaczuszki. Karton obklejamy 

żółtą bibułą. Z białej kartki wycinamy dwa 

kółka i czarnym mazakiem malujemy na 

nich oczy. Z kartonu wycinamy dwa 

trójkąty, które także obklejamy żółtą 

bibułą i przyklejamy do kartonu jako skrzydełka.  Jedną z rurek obklejamy 

czerwoną bibułą i zgniatamy, następnie przyklejamy ją jako dziób.  

 

Wioska Smerfów 

Potrzebne Ci będzie: 

 pudełko po butach 

 Kolorowa bibuła 

 Klej 

 Nożyczki 

Pudełko obklejamy wybraną przez siebie bibuła. Następnie z innego koloru 

robimy daszek naszego domku. Oprócz tego możemy go ozdobić  
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Ogródek Królika 
Potrzebne Ci będzie: 

 kolorowa kartka 

 kolorowa bibuła 

 plastelina 

 wykałaczki 

 klej  

 taśma  

 nożyczki 

 brązowa kartka z bloku technicznego  

 patyczki do szaszłyków 

 wata 

 

Za pomocą origami robimy małe pudełeczko, na którego dno wkładamy 

troszeczkę waty obłożonej zieloną bibułą. Z innego odcienia zielonej bibuły 

odcinamy prostokątny kawałek i strzępimy jego końce .Z brązowej kartki 

technicznej wycinamy płot. Tak przygotowaną trawę i płot przyklejamy 

wewnątrz pudełeczka. By stworzyć choinkę rwiemy zieloną bibułę na niewielkie 

kawałki  i następnie nabijamy je na patyczek od szaszłyka. Dodatkowo z 

plasteliny tworzymy różnego rodzaju warzywa- marchewki, sałatę, pietruszkę, 

pomidory itp. Wszystkie warzywa układamy w rządkach.  

 

Uczta u Prosiaczka  

Potrzebne Ci będzie:  

 gofry 

 owoce (banany, kiwi, mandarynki, brzoskwinie, maliny, truskawki) 

 bita śmietana w sprayu 

 nożyki 

 talerzyki 

Na zbiórkę przynosimy wcześniej zrobione 

gofry- musi ich być tyle, by starczyło dla 

każdego zucha (jeżeli mamy taką możliwość 

możemy ciasto przygotować i upiec z zuchami 

w czasie zbiórki). Zuchy dekorują swoje gofry 

bitą śmietaną i owocami.  
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Pomysły na 

majsterkę  

na zbiórkach 

pojedynczych  
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Znaczek Zucha 

 

Potrzebne Ci będzie: 

 kredki świecowe 

 świeczki, zapałki,  

 kartki 

Nad rozpaloną świeczką ogrzewamy 

kredkę świecową, która później 

malujemy obrazek.  

 

 

 

Zuch  

Potrzebne Ci będzie:  

 karton 

 kredki i mazaki 

 bibuła 

 nożyczki 

 klej, taśma 

Wybieramy najmniejszego zucha, który kładzie 

się na kartonie i odrysowujemy jego sylwetkę, 

którą później wycinamy. Następnie  ozdabiamy i 

„ubieramy” nasza postać.  Kiedy zuch jest już 

gotowy możemy przykleić do niego np. karteczki 

z regulaminem naszej gromady.  

 

 

  

Prawo Zucha 
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Marzanna 

 

Potrzebne Ci będzie: 

 bibuła 

 pastele 

 klej 

 kartka 

Malujemy kontury marzanny. Następnie 

tniemy bibułę w cienkie paski, którymi 

wypełniamy później nasz obrazek. 

Elementy niewypełnione bibułą malujemy 

pastelami.  

 

 

 

Potrzebne Ci będzie:  

 szary papier 

 Patyk 

 Bibuła 

 Klej, taśma 

 Nożyczki 

Szary papier zwijamy w dwie kulki które łączymy ze 

sobą, jedna z nich będzie głową, druga tułowiem 

Marzanny. Następnie tułów przytwierdzamy do 

patyka. Z bibuły robimy ubranko i włosy, natomiast 

mazakami malujemy twarz Marzannie.  

 

  

Pierwszy Dzień Wiosny 
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Parasol na niepogodę 

 

Potrzebne Ci będzie:  

 Kartka z bloku 

 Kredki 

 Kolorowe wycinanki 

 Klej 

Na kartce malujemy kontur parasola, 

który wypełniamy za pomocą 

wyrwanych z kolorowego papieru 

kawałeczków i kredkami.  
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Wielkanocny kurczaczek  

 

Potrzebne Ci będzie:  

 Kartka z bloku technicznego 

 Żółta bibuła 

 Czerwona kartka z bloku technicznego 

 Wykałaczka 

 Włóczka 

 Klej, nożyczki 

Z kartki technicznej wycinamy kształt jajka. Żółtą bibułę 

tniemy na paski, które nacinamy, a następnie 

przyklejamy wzdłuż wcześniej wyciętego jajka, tak by 

jeden nachodził na drugi. Następnie z czerwonej kartki 

wycinamy grzebień, skrzydełka i stópki, które do tułowia kurczaczka przyklejamy 

za pomocą włóczki. Wszystkie elementy 

łączymy ze sobą i przyklejamy do 

wykałaczki.  

 

Wielkanocna 

pocztówka  

Potrzebne Ci będzie: 

 Kartka z bloku technicznego 

 Kolorowe kartki 

 Nożyczki, klej 

Kartkę z bloku technicznego przecinamy i składamy na pół tak by miała rozmiar 

standardowej pocztówki. Następnie z kolorowych kartek wycinamy jajka, które 

dowolnie ozdabiamy i przyklejamy.  

 

  

Wielkanoc 
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Koszyczek wielkanocny 

 

Potrzebne Ci będzie: 

 Kolorowe kartki 

 Bibuła 

 Kawałki materiału  

 Kolorowe kartki 

 Klej nożyczki 

 

Z kartki wycinamy okrąg o szerokości ok 2 

cm. Następnie z kawałka materiału 

wycinamy połówkę koła tak, by tworzyła 

dno koszyczka. W koszyczku umieszczamy 

wycięte z papieru pisanki, kurczaczka, 

bazie itp. Koszyczek możemy udekorować 

zrobionymi z bibuły kokardkami.  

 

 

 

 

Potrzebne Ci będzie: 

 Kartka 

 Kolorowe gazety 

 Klej 

 Nożyczki 

 

Z kolorowych gazet wydzieramy kawałki papieru, które układamy w 

kształcie koszyczka. Gdy ten jest już gotowy z gazet wycinamy różne 

elementy, które możemy umieścić w koszyczku, np. warzywa, jajka, 

potrawy wielkanocne.  
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Obrazek w ramce 

Potrzebne Ci będzie: 

 4 patyczki po lodach 

 Bibuła 

 Klej 

 Cekiny 

4 patyczki sklejamy ze sobą tak by utworzyły ramkę. 

Z tyłu przyklejamy do ramki bibułę. Następnie 

zieloną bibułę rolujemy tak by utworzyły łodyżki 

kwiatków. Z papieru wycinamy kształt kwiatka. 

Łodyżkę i kwiatuszki przyklejamy do naszej ramki. Środki kwiatków możemy 

zrobić z cekinów.  

 

Ramka na zdjęcie 

Potrzebne Ci będzie: 

 Kartonik (okładka od bloku) 

 Folia aluminiowa/ worek na śmieci  

 Nożyczki 

 Taśma dwustronna 

 Tasiemka, bibuła 

Z kartoniku wycinamy prostokątną ramkę (boki 

powinny mieć ok 2,5 cm). Następnie folię lub worek 

tniemy na cienkie długie paski, którymi owijamy 

wcześniej wyciętą przez nas ramkę. Na koniec 

wykonujemy kwiatki, kokardki z bibuły, które za pomocą taśmy przyklejamy do 

ramki. 

Dzień Mamy i Taty  

Dzień Babci i Dziadka 
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Wazonik 

Potrzebne Ci będzie:  

 Plastikowa/ szklana butelka po napoju 

 Plastelina 

 Koraliki, wstążeczki itp.  

Butelkę obklejamy kolorową plastelina, następnie ozdabiamy ja 

za pomocą koralików. Na koniec na szyjce butelki zawiązujemy 

kokardkę.  

 

Portrety 

Potrzebne Ci będzie: 

 Kartki z bloku technicznego 

 Kredki, mazaki 

 Brokat w kleju 

Zuchy na kartce z bloku 

technicznego za pomocą kredek, 

mazaków malują portret swoich 

rodziców. Obrazek mogą ozdobić 

klejem z brokatu. Tak wykonane 

portrety dzieci mogą podarować w 

prezencie lub można wykorzystać je 

na zbiórce z rodzicami.   

Bukiet kwiatków 

Potrzebne Ci będzie: 

 Bibuła 

 Długie wykałaczki 

 Klej, nożyczki 

Z bibułą wycinamy długi cienki zielony pasek, którym owijamy patyczek 

od szaszłyka (warto go wcześniej posmarować klejem, aby bibuła lepiej się 

trzymała). Z niewielkiego kawałka żółtej bibuły zwijamy kuleczkę, która 

nabijamy na czubek patyczka. Następnie wycinamy pasek długości ok 3cm, który 

zwijając nawijamy na patyczek. Na koniec możemy wyciąć z papieru listki.  
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Biżuteria 

Potrzebne Ci będzie: 

 Sznurek 

 Makaron (różne kształty) 

 Farby 

Makaron malujemy kolorowymi farbami, następnie nawlekamy go na sznureczek, 

który zawiązujemy.  

 

Potrzebne Ci będzie: 

 bibuła 

 sznurek 

 nożyczki 

Bibułę tniemy na paski- ok. 25 cm długości i 3 

cm szerokości. Następnie zwijamy ją i tworzymy 

kokardki. Kiedy będziemy mieli już 

wystarczającą ilość kokardek przywiązujemy je 

do sznurka.  

 

Potrzebne ci będzie: 

 Modelina 

 Sznurek 

 Igła 

Z modelinę porządnie rozgrzewamy w 

dłoniach. Następnie robimy z niej kolorowe 

kuleczki, które nawlekamy na sznurek. Kiedy 

nasze korale będą gotowe wkładamy je do 

piekarnika nagrzanego do 100 stopni na ok 15 

minut.  


