
Dla Kreatywnych Moli 
Książkowych

Stwórz zakładki do książek
z niepotrzebnych opakowań!



Kwarantanna to dobry czas na czytanie książek!
Czytasz? Jeśli tak, przyda Ci się zakładka, która dodatkowo 

umili czas spędzony z książką!

A może ktoś inny z Twojej rodziny dużo czyta? Zrób mu 

zakładkę w prezencie! Na pewno ucieszy się z takiego 
podarunku ☺



Przygotuj…

• kolorowe pudełka po 
chusteczkach higienicznych 
(ewentualnie inne kartony z 
dekoracyjnej tektury),

• opakowania z cienkiego 
plastiku

• nożyczki,

• klej,

• linijkę,

• ołówek,

• tylko dla starszych i 
wprawionych w cięciu moli 
książkowych: nożyk do cięcia 
papieru.



Zrób najprostszą zakładkę!

• Wybierz karton, z którego

chcesz zrobić pierwszą

zakładkę.

• Spróbuj rozkleić karton, tak,

by jak najmniej go uszkodzić.

• Znajdź dwa największe

fragmenty kartonu w pełni

ozdobione, bez żadnych

napisów.

• Wytnij z nich dwa takie same

paski papieru o długości 20

cm i szerokości 5 cm.



Sklej ze sobą paski 
kolorową tekturą na zewnątrz –

zakładka gotowa!



Zrób więcej zakładek!

• Możesz zrobić więcej takich 

zakładek, w różnych kolorach 

i wielkościach. Sprawdź, jakie 

mogą być Ci potrzebne. 

Może mniejsze niż ta? A może 

większe?

• Może zrobisz kilka zakładek i 

pozwolisz każdemu członkowi 

rodziny wybrać jedną dla 
siebie? ☺



Czas na trudniejsze zakładki!

• Jeśli potrafisz posługiwać się 

nożykiem do cięcia papieru 

możesz wykonać trudniejsze 

zakładki z okienkiem, w 

którym umieścisz zdjęcie 

kogoś bliskiego lub swojego 

pupila, naklejkę, suszone 

kwiaty (albo cokolwiek 

innego, co da się w ten 

sposób wykorzystać).



Wybierz element do 
okienka…

• Element nie może być bardzo duży – musi się zmieścić w zakładce.

• Masz jakieś zwierzaki? Może są na rodzinnych zdjęciach i można je 
wyciąć (zapytaj rodziców o możliwość pocięcia fotografii).

• Może znajdzie się dla nich miejsce w zakładce?



Zacznij od wycięcia dwóch 
takich samych pasków papieru…

• Pasek powinien być na tyle 

szeroki, by zmieścić w nim 

wybraną fotografię, naklejkę, 

suszony kwiatek.



A następnie…

• Zaznacz na „brzydszej” 
stronie tekturek miejsce do 
wycięcia (okienko) i 
przyklejenia fotografii – muszą 
być dopasowane do siebie 
na obu tekturkach.

• Wytnij okienko w jednej 
tekturce używając nożyka do 
papieru (możesz poprosić 
rodzica żeby naciął 
początek nożykiem, a Ty 
dokończysz nożyczkami).



Teraz…

• Przyklej fotografię w 

oznaczonym wcześniej 

miejscu.

• Na fotografię przyklej troszkę

większy od niej kawałek

cienkiego plastiku z

niepotrzebnego opakowania 

(posmaruj klejem tylko brzegi 

plastiku, żeby nie uszkodzić 

fotografii).



I w końcu…

• Naklej tekturkę z okienkiem 

na tekturkę z fotografią, 

oczywiście „ładniejszą stroną 

do góry. Twoja zakładka jest 
gotowa! ☺



Możesz zrobić jeszcze inne 
zakładki z okienkiem!



Spróbuj wykorzystać 
pozostałe kawałki tekturek…

• Pamiętaj, że nie wszystkie zakładki muszą być takie same.

• Wykorzystaj mniejsze fragmenty tektury do zrobienia małych
zakładek, które tak jak spinacz będą się trzymać na konkretnej 
stronie książki.

• Każda taka zakładka będzie się składać z dwóch fragmentów 
tektury – jednego mniejszego (warstwa na wierzch), drugiego 
większego (warstwa pod spód).

• Wycięte kawałki muszą mieć zbliżoną szerokość w górnej części –
to będzie miejsce ich sklejenia.

• Kształt zakładek dobierz do papieru jaki masz i elementów, jakie 
możesz  z niego wyciąć.



Wytnij…

• …mniejszy element  z tektury 

– tu jest to kawałek kwiatka

• … i większy kawałek z tej

samej lub innej tektury – tył

zakładki.



Czas na klejenie!

• Sklej ze sobą kawałki papieru 

w górnej ich części (ok 0,5 

cm pasek kleju), poczekaj aż 

klej wyschnie, 

• Użyj gotowej zakładki - włóż 

stronę książki pomiędzy dwie 

warstwy zakładki, górna jej 

część będzie widoczna 

ponad książką!



Obdaruj gotowymi zakładkami 
rodzinę i przyjaciół!

• Podaruj koleżance zakładkę 

ze zdjęciem jej kociaka!

• Zrób dla rodziców zakładki z

serduszkami!

• Zakładka z suszonym

kwiatkiem będzie

wspaniałym prezentem dla

czytającej babci!



W prezentacji wystąpili 
czworonożni przyjaciele Poradni:

KOTY: Lucjan, Karmel, Velur, „R” PSY: Lucyna, Bolek, Herman, 

Supełek, Roki



Dużo czytaj i korzystaj z ręcznie robionych 
zakładek!

A gdy już zrobisz własne zakładki
posprzątaj resztki papieru oraz plastiku 

i pamiętaj o tym, by prawidłowo 
posegregować śmieci przed wrzuceniem 

ich do odpowiednich pojemników!

Opracowanie:
Anna Dziduch
Psycholog
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w Końskich


