
 

 

 

 

 

 

 kolorowe kartki papieru technicznego w formacie A4
 nożyczki

 dobry klej, łączący różne materiały, a nie tylko papier
 farby akwarelowe
 okrągłe płatki kosmetyczne
 małe pompony
 wydrukowane załączone szablony  z nagłówkami na kartkę  i głowami 

baranków – strony 7 i 8 dokumentu (jeśli nie masz drukarki możesz zrobić 
podobne samodzielnie…. Może nawet będą ładniejsze?  )

 inne dostępne w domu materiały plastyczne (np. dziurkacze 
dekoracyjne, ścinki  kolorowego papieru, nożyczki  z ozdobnym 
brzegiem, naklejki o tematyce świątecznej lub wiosennej itp.)

 Uwaga! Nie martw się, jeśli nie masz wszystkiego (np. pomponów); w 
prezentacji są trzy wzory kartek, robi się je z różnych elementów, poza 
tym niektóre materiały plastyczne można zastąpić czymś innym, co 
łatwiej znaleźć w domu (np. pompony można zastąpić małymi 
kuleczkami waty)

 



 

 

 

 

 

 

 Wybierz kolor 

papieru na kartkę

 Złóż arkusz papieru 

na pół, tak jak to 

pokazano na 

fotografii

 Teraz będziemy 

ozdabiać przednią 

stronę kartki

 



 Namocz białą farbę 
akwarelową (chyba 
że chcesz, by Twój 
baranek był w innym 
kolorze)

 Przy pomocy farby rób 
odciski palca 
wskazującego na 
kartce, 

 Staraj się by odciski 
palca (które będą 
wyglądać jak kłębuszki 
wełny) tworzyły kształt 
tułowia baranka

 

 

 

 

 

 

 



 Wytnij głowę baranka 
(możesz skorzystać z tych 
całkiem gotowych, tych, 
którym trzeba narysować 
minki lub stworzyć własną) i 
naklej ją na przygotowany 
tułów (gdy farba już 
wyschnie)

 Z ciemnego papieru wytnij 
nóżki i doklej je poniżej 
tułowia

 Następnie wytnij nagłówek 
„Radosnych Świąt” (jeśli 
masz nożyczki z ozdobnym 
brzegiem możesz ich do 
tego użyć) i naklej go na 
górze kartki

 

 

 

 

 

 

 



 Przygotuj arkusz 

papieru i złóż go jak 

poprzednio

 Weź pięć płatków 

kosmetycznych i 

przyklej je na kartce, 

tak jak to pokazano 

na fotografii

 

 

 

 

 

 

 Wybierz głowę 

baranka (możesz 

nakleić na niej 

ruchome oczy, jeśli 

masz je w swoich 

materiałach) i ją naklej

 Wytnij i doklej nóżki 

oraz nagłówek

 Ozdób baranka 

według własnego 

pomysłu

 



 Złóż kartkę na pół

 Na przedniej stronie 

kartki stwórz kształt 

tułowia baranka z 

naklejonych 

pomponików

 Dokończ baranka i 

ozdób całą kartkę 

według własnego 

pomysłu

 

 

 

 

 

 

 Twoje kartki nie muszą być zupełnie takie 

same jak te na fotografiach, korzystaj ze 
swojej wyobraźni

 W środku kartek wpisz własne życzenia

 Szukaj nowych pomysłów i baw się 

dobrze!
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