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- trójkąt z tekstury albo kartonu,
- kolorowa wełna/włóczka/mulina,
- klej (ja standardowo użyłam magica),
- cekiny,
- wykałaczki do szaszłyków
- nożyczki.

Jeżeli zdecydowaliście się na tekturę, to 
trójkąt spokojnie może wyciąć każde 
dziecko. Jeżeli natomiast dysponujecie 
kartonem, to lepiej, aby wycięła go osoba 
dorosła.  Następnie, robimy krople klejem, 
do której przyklejamy początek wełny 
i i owijamy ją wokół trójkąta tak długo, aż 
efekt będzie dla nas zadowalający. 
Końcowe prace, to przyklejenie cekinów, 
gwiazdy na górze oraz usztywnienie całej 
pracy poprzez wbicie z tyłu wykałaczki do 
szaszłyku. Istnieje też możliwość 
przerobienia tej pracy 
na wiszącą.na wiszącą.







- klej z mąki i wody,        
- wełna/mulina/włóczka,
- gwoździe/szpilki,
- podkładka na przykład styropian.

Wycinamy gwiazdkę lub choinkę (albo 
jendno i drugie) z szablonu, przykładamy 
na podkładkę i wzdłuż konturu wbijamy 
szpilki. Następnie, mieszamy włóczkę w 
kleju i owijamy ją stosunkowo gęsto 
wzdłuż szpilek. Całość odstawiamy do 
całkowitego wyschnięcia. Na koniec wy-
stastarczy wyjąć szpilki i ozdoba gotowa! Dla 
dłuższej trwałości można spsikać lakierem 
do włosów 







- mały słoik,         
- ruchome oczka,
- biała akrylowa farba,
- cekiny,
- marker,
- sztywna czarna kartka.

Na samym początek malujemy słoik na 
biało. Robimy to jednak od wewnątrz. W 
czasie gdy farba schnie wycinamy z sza-
blonu elementy potrzebne do zrobienia 
kapelusza. Dla ułatwienia na prostokącie 
zrobiliśmy paseczki, które ułatwią sklejenie 
ze sobą wszystkich części. Na koniec wy-
starczy przykleić oczy, nosek i markerem 
zrobić buzię. Można także cekinami przy-
ozdobić kapelusz naszego nowego kolegi! 





- kolorowy papier (techniczny),
- nitka,
- nożyczki.

Wycianamy szablon dwóch gwiazdek 
i dwóch bombek. Przecinamy wzdłuż 
przerywanych linii i nakładmy je na siebie. 
Dziurkaczem robimy u góry dziurkę i 
przekładamy nitką.









- szablon,
- zielone kartki z papieru technicznego,
- cekiny lub coś innego do ozdoby,
- kawałek plasteliny,
- kredki,
- zakrętka.

Wycinamy dwie choinki z szablonu, 
kolorujemy pień i przecinamy je wzdłuż 
przerywanej linii. Nakładamy jedną 
choinchoinkę na drugą i ozdabiamy cekinami 
według uznania. Do zakrętki wkładamy 
odrobinę plasteliny i wciskamy do niej pień 
choinki.





- zielona kartka,
- wykałaczka do szaszłyka,
- włóczka/cekiny,
- nakrętka po napoju.

Z szablonu wycinamy trójkąt, a następnie 
zginamy go w harmonijkę. Dla ułatwienia 
na szablonie są z jednej strony linie, które 
zaznaczają nam miejsca zgięć. Dzięki 
temu dzieciakom łatwiej będzie utrzymać 
równe odstępy. Gdy mamy już nasz 
wachlarz, wachlarz, to zgniatamy go tak mocno, 
aby wszedł nam między dziurkacz i na 
środku robimy jedną dziurkę - 
zaznaczyliśmy zaznaczyliśmy to miejsce na szablonie 
czarną kropką. W ten sposób zrobiliśmy 
miejsce dla pnia naszej choinki. Na sam 
koniec wystarczy zamontować całość w 
zakrętce (proponujemy, aby zrobiła to 
osoba dorosła) i udekorować ją według 
uznania! 







- jasna kartka z bloku technicznego (beżo-
wa, żółta, pomarańczowa),
- zielona kartka,
- klej,
- kredki.

Zaczynamy oczywiście od wydrukowania 
szablonu i pokolorowania elementów de-
koracyjnych. Ja dodatkowo gwiazdę po-
sypałam żółtym brokatem. Następnie, 
zwijamy zieloną kartkę - zgodnie z pa-
skami - w harmonijkę. Przecinamy w 
dwóch wyznaczonych miejscach i zginamy 
każdy element na pół. Sklejamy ze sobą 
środki i przyklejamy je do kartki na na-
drukowane prostokąty. Mocno zgniatamy, 
a po chwili otwieramy, aby sprawdzić 
efekt końcowy! 









- ruchome oczy,
- brązowa bibuła,
- rolka po papierze toaletowym,
- czerwone pompony,
- brązowa kartka z bloku technicznego,
- klej.

Smarujemy rolkę klejem i okejamy ją 
bibułą. Warto wcześniej wyciąć sobie od-
powednio szeroki kawałek, aby było nam 
latwiej. Następnie, korzystając z szablonu 
wycinamy poroża. Przyklejamy oczy, nos 
oraz poroża i renifer gotowy!





- rolka po papierze toaletowym,
- czarna kartka z bloku techniczego,
- pomarańczowa kartka z bloku rysunkowe-
go,
- klej,
- biała bibuła,
- ruchome oczka,
- pomponiki,
- brązowa bibuła,
- drobne patyczki.

Za pomocą kleju przyklejamy białą bibułę 
do rolki po papierze. Nożyczkami albo 
jakimś innym ostrym narzędziem robimy 
po jednej i drugie stronie jedną dziurkę, 
do której włożymy nasze patyczki. 
NasNastępnie, przyklejamy guziki i ruchome 
oczka. Z kawałka brązowej bibuły robimy 
uśmiech, a z pomarańczowego kółka 
zwijamy stożek, który posłuży nam jako 
nos.



- biała, różowa i czerwona kartka z bloku 
technicznego,
- klej,
- nożyczki,
- talerzyk papierowy,
- wata,
- ruchome oczy.

Z różowej kartki wycinamy kółko - mniej 
więcej takie jak środek naszego talerzyka. 
Przyklejamy je do talerza i obcinamy górę 
talerzyka tak, aby móc dokleić do niego 
czapkę. Następnie, wycinamy wszystkie 
elementy z szablonu i sklejamy je ze sobą 
zgodnie ze zdjęciem. Przyklejamy gotową 
już czapjuż czapkę do talerzyka. Doklejamy oczy, 
nos i brodę. 








