
Rolkowe inspiracje – ptaki

Do wykonania tej pracy plastycznej potrzebne Wam będą rolki po papierze toaletowym.
W większości domów nie ma problemów z tego typu materiałem plastycznym z recyklingu.
Wykorzystując  rolki  po  papierze  toaletowym  możecie  wykonać  na  przykład  bociana,
pawia, pingwina czy sowę. Zapraszam do zabawy.
  

Bocian
Bocian  to  gatunek  dużego  ptaka,  wyjątkowo  lubianego  w  Polsce.  Zwiastuje  bowiem
wiosnę i jest symbolem macierzyństwa, opiekuńczości, a także czujności w czasie podróży
czy wędrówek.  Zobacz jak łatwo można zrobić  bociana .  Rolkę  po  papierze oklejamy
paskiem białej bibuły lub kartonu, można  pomalować rolkę białą farbą. Głowę, skrzydła
wycinamy  z białego  kartonu,  oczy  domaluj  czarnym  mazakiem,  dziób  i  nogi  wytnij
z czerwonego papieru lub zrób z plasteliny i połącz je z odpowiednimi częściami bociana. 

 



Paw
Z kolorowego papieru  wycinamy obrysowane ręce,  najlepiej  osoby dorosłej,  aby pióra
ładnie  wystawały  nad  rolką.(możecie  użyć  białych  kartek  i  pomalować  je  farbami).
Rozkładamy je leciutko i na samym dole spinamy spinaczem, możemy również wspomóc
się klejem. 

 

 



Tak otrzymany ogon przyklejamy do tylnej części rolki i delikatnie po bokach, nożyczkami
wywijamy lekko pióra/ paluszki na boki. Na samym końcu wycinamy i przyklejamy oczy,
dziób, oraz nogi. 

 

Tak wygląda gotowy paw.

 



Pingwin
Rolkę  oklejamy czarnym papierem kolorowym.  Następnie  z  białego  papieru  wycinamy
brzuszek, oczy z pomarańczowego lub czerwonego dziób i płetwy. Przyklejamy wycięte
elementy. Płetwy przyklejamy do spodu rolki. Pingwin jest gotowy.

 

Przykład innego wykonania  pingwina. 

 

SOWA

Do  zrobienia  sowy  potrzebne  będą:  rolka  po  papierze  toaletowym,  klej,  kawałek
kolorowego papieru, wycięte oczy, dziób i skrzydła. Oklej rolkę wybranym kolorem papieru.
Następnie  wytnij  wszystkie  elementy:  oczy,  pióra,  dziób  i  skrzydełka  jak  na
zamieszczonym poniżej zdjęciu. 



Zagnij  górną  część  rolki   tak,  aby powstały uszy.  Przyklej  wszystkie wycięte  wcześniej
elementy zgodnie ze zdjęciem. 

 
 

Wybierz  jedną  propozycję  pracy  plastycznej.  Wasze  prace  nie  muszą  być
identyczne jak na zamieszczonych powyżej zdjęciach. Wykorzystaj materiały,
które posiadasz w domu. Zrób zdjęcie i  pochwal się swoją pracą. 


