
Wesoły mikołaj
Co będzie potrzebne?

•  tekturowe opakowanie 

po jajkach

•  czerwona farba

•  pędzel

•  biały i czerwony sznurek

•  wata

•  orzech laskowy lub 

żołądź (ewentualnie mała 

styropianowa bombka) 

•  klej

•  nożyczki

•  plastelina lub drewniany 

koralik

Wesoły mikołaj może być 

świąteczną ozdobą, którą 

udekorujesz swój pokój, lub 

miłym prezentem, który komuś 

podarujesz. Po dołączeniu 

sznureczka możesz powiesić  

swojego mikołajka na choince. 

Wykonaj zadanie zgodnie 

z przedstawioną instrukcją.  

Na zakończenie każdego etapu 

określ, ile czasu zajęła Ci jego  

realizacja.

Z wytłoczki po jajkach wytnij dwa 

stożkowate elementy, jeden dłuższy, 

drugi krótszy. Dłuższy element posłuży 

jako szata mikołaja, a krótszy jako 

czapeczka.

W dłuższym kawałku po obu stronach 

zrób nożyczkami dwie dziurki, przez 

które później przewleczesz sznurek. 

Oba elementy pomaluj na czerwono 

i poczekaj, aż farba wyschnie.

Przewlecz czerwony sznurek przez 

dziurki, na każdym z jego obu 

końców zawiąż supełek. W ten 

sposób powstaną ręce mikołaja.

Jeśli chcesz powiesić 

swojego mikołaja na 

choince, to (zanim ozdo-

bisz czapeczkę białym 

sznurkiem i dokleisz do 

reszty mikołaja), zrób 

w czapeczce dziurkę 

i przewlecz przez nią 

ozdobny sznureczek.

WSKAZÓWKA

KROK PO KROKU
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Z białego sznurka zrób wykończenia 

mankietów, dołu mikołajowej szaty, 

czapeczki oraz pomponik. Przyklej te 

elementy do szaty i czapeczki swo-

jego mikołajka. Przyklej mikołajowi 

głowę. Może nią być orzech laskowy 

lub żołądź.

Doklej jeszcze kołnierz z białego 

sznurka. Uformuj z waty brodę,  

wąsy oraz włosy mikołaja i je przyklej.

Nałóż mikołajowi czapkę, doklej nos 

z plasteliny (lub koralika) i narysuj fla-

mastrem oczy.

Jeśli chcesz, by twój 

mikołaj mógł być dołą-

czony do np. kwiatka 

w doniczce, wciśnij 

trochę plasteliny w stoż-

kową szatę mikołaja 

i wbij w plastelinę sza-

szłykowy patyczek.

WSKAZÓWKA
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Czy już potrafisz?

Wykonaj sanie i renifery z tekturowych wytłoczek po jajkach. Skorzystaj z przedstawio-

nego szkicu. Możesz wprowadzić do projektu zmiany, które sprawią, że Twoja praca 

będzie oryginalna.

�  Zaplanuj, z czego i w jaki sposób wykonasz sanie i renifery 

oraz jak je ozdobisz.

�  Zanotuj wnioski w punktach: „Co będzie potrzebne?”  

i „Krok po kroku”.

�  Obok opisu każdego działania podaj informację o tym,  

ile czasu zajmuje jego realizacja.

�  Wykonaj swoją pracę według przygotowanych notatek.  

Na zakończenie oceń swoją pracę.


