
Propozycje prac wytwórczych 

Nazwa zadania nr 2: Łapacz snów

Czynności technologiczne:

 Odrysowywanie
 Wycinanie
 Przyklejanie
 Doklejanie
 Naklejanie
 Dorysowywanie
 Zaznaczanie
 Przewlekanie
 Wiązanie
 Przycinanie
 Ucinanie
 Smarowanie

Materiały: Papierowy talerzyk, sznurek, kolorowa bibuła, piórka, ozdoby: gwiazdki, serduszka.

Przybory: klej, pisak, szablon małego kółeczka.



Narzędzia: nożyczki, dziurkacz.

Proces wytwórczy:

1. Przygotuj materiały potrzebne do wykonania łapacza snów.

2. Na brzegu papierowego talerzyka zaznacz pisakiem, w równych odstępach 6 dziurek.

3. Zaznaczone miejsca wytnij dziurkaczem.



4. Wytnij nożyczkami środek talerzyka.

5. Przez 3 dziurki przewlecz sznurek tak, jak pokazano na zdjęciu.



6. Przewlecz kolejny kawałek sznurka tak, aby końce sznurka znalazły się w dziurce po 
lewej stronie.

7. Końcówki z jednej strony zwiąż i utnij a z drugiej zrób zawieszkę.

8. Z kolorowych bibuł utnij cienkie paski.



9. Brzeg talerzyka od wewnętrznej strony posmaruj klejem.

10.Przyklej kolejno paseczki bibuły do talerzyka.

11.Do końcówek bibuły doklej piórka.



12.Na brzegu talerzyka naklej ozdoby.

13.Odrysuj 6 razy szablon małego kółeczka na żółtej kartce.



14.Wytnij odrysowane kółeczka.

15.Na brzegu talerzyka naklej kółeczka.

16.Na brzegu talerzyka dorysuj, czerwonym pisakiem kreseczki. 



Nazwa zadania nr 2: Słonecznik



Czynności technologiczne:
 Odcinanie
 Wycinanie
 Smarowanie
 Przyklejanie
 Owijanie
 Wiązanie
 Formowanie
 Odrysowywanie
 Zrywanie
 Zaginanie
 Naklejanie
 Cięcie
 Rysowanie
 Oklejanie
 Ucinanie

Materiały: zielona kartka z bloku technicznego, kolorowa bibuła, taśma obustronnie 
klejąca, patyczek do balonu, wstążka.

Przybory: klej, ołówek, kubek.

Narzędzia: nożyczki.

Proces wytwórczy:

1. Przygotuj materiały potrzebne do wykonania pojemnika na cukierki.



2. Na zielonej kartce odrysuj 2 razy kółko od kubka.

3. Wytnij narysowane kółka.

4. Przyklej na taśmie dwustronnie klejącej koniec patyczka do 
jednego z kółek.



5. Z żółtej bibuły, kilkakrotnie złożonej wytnij jednakowej 
wielkości trójkąty.

6. Z taśmy zerwij warstwę ochronną. 



7. Dodatkowo posmaruj całe kółko klejem.

8. Zagnij dwa rogi trójkąta do środka, tak jak na zdjęciu. 

9. Przyklej płatki słonecznika wokół zielonego kółka, 
zagiętymi rogami do góry.



10. Tak powstał cały rząd płatków.

11. Posmaruj klejem tę część płatków, która znajduje się w 
obrębie zielonego kółka.

12. Naklejaj kolejny rząd płatków. Staraj się przyklejać płatki 
między płatkami pierwszego rzędu. W ten sposób przyklej jeszcze dwa rzędy płatków (w 
sumie 4 rzędy).



13. Posmaruj klejem drugie kółko zielone.

14. Naklej kółko na słonecznik.



15. Kolorową bibułę potnij na małe kwadraciki.

16. Zrób z nich kuleczki.

17. Posmaruj klejem cały środek słonecznika.



18. Przyklej kuleczki jedna obok drugiej, aż wypełnisz całe 
kółko.

19. Na zielonej kartce narysuj kształt dwóch liści.

20. Wytnij je.



21. Patyczek oklej taśmą dwustronnie klejącą.

22. Zerwij warstwę ochronną.



23. Utnij długi pasek zielonej bibuły.

24. Owiń nim całą łodygę.

25. Posmaruj klejem końcówki liści.



26. Przyklej je do łodygi, uformuj płatki słonecznika. 

27. Zawiąż wstążkę ozdobną.


