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Witajcie, 

 
oddaję w Wasze ręce nieduży zbiór pomysłów na grudniowe prace plastyczne. Został on 
stworzony wspólnymi siłami kilku mam-blogerek. Ta garśd inspiracji na wspólne z Dziedmi 
tworzenie ozdób Bożonarodzeniowych powstała z myślą, by oczekiwanie  
na Święta było magiczne, kolorowe i wesołe.  
 
Mam nadzieję, że zebrane pomysły okażą się dla Małych Pociech ciekawe. Jeśli chętnie 
przystąpią do wykonywania podobnych lub zmodyfikowanych przedmiotów to będzie 
najlepsza „nagroda” za czas poświęcony na przygotowanie tej publikacji.  
 
Do tworzenia zaproponowanych ozdób nie potrzeba wiele: papier kolorowy, klej, 
nożyczki, znajdujące się w naszych kuchniach łakocie, normalnie wyrzucane pudełka, 
resztki wstążek czy sznurków. Oczywiście do wykonania niektórych przedmiotów 
potrzebne są akcesoria ze sklepów papierniczych, jednak zawsze można je zastąpid 
innymi rzeczami.  
 
Rodzicom młodszych Pociech polecam przygotowanie półproduktów – np. powycinanych 
kształtów do wklejania w odpowiednie miejsca. Starsze Dzieci powinny poradzid sobie  
z przygotowaniem zaprezentowanych ozdób samodzielnie.  
 
Oczywiście na blogach autorek poszczególnych opisów znaleźd można więcej szczegółów 
z przygotowywania ozdób i kartek, jak również jeszcze więcej inspiracji na wspólne  
z Dziedmi tworzenie Świątecznych dekoracji.  
 
Życzymy wyśmienitej zabawy i…  
Wesołych Świąt! 
 

Kasia  
– autorka bloga www.maleradosci.pl 

 

Wszystkie zdjęcia w niniejszym opracowaniu są własnością autorów poszczególnych blogów. 



 Tektura 
 Ołówek 
 Nożyczki 
 Klej, taśma dwustronna 
 Drucik kreatywny, piórka, filc, 

chusteczka higieniczna 
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Krok 1: 
Na tekturce rysujemy postad anioła. Osobno wycinamy 
ciało i osobno skrzydła; 
 
Krok 2: 
Skrzydła przyklejamy pod ciałem anioła za pomocą kleju; 
 
Krok 3: 
Czas ozdobid anioła. Piórkami wyklejamy skrzydła, ciało 
pomiętą chusteczką a włosy z cienkiego filcu – zaplatamy 
warkoczyki i przyklejamy za pomocą taśmy dwustronnej. Z 
kreatywnego drucika robimy aureolę. Przyklejamy ją z tyłu 
do głowy anioła za pomocą taśmy. 
 
Krok 4: 
Z włóczki możemy zrobid zawieszkę i powiesid aniołka na 
choince lub zrobid girlandę z kilku aniołków. 
 
 
 
 
 
 

Stopień trudności  
i czasochłonności: 

Propozycja dekoracji rekomendowana przez: http://kreatywnymokiem.pl 
Więcej szczegółów oraz zdjęd prezentujących poszczególne kroki wykonywania dekoracji można 
znaleźd na blogu. 



 1 szklanka sody oczyszczonej 
 1/2 szklanki mąki ziemniaczanej 
 1/2 szklanki wody 
 Foremki w kształcie bałwanków 
 modelina 
 Ziarenka pieprzu i ziela angielskiego 
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Krok 1: 
Do mąki i sody oczyszczonej dodajemy wodę i 
podgrzewamy na małym ogniu, do momentu aż masa 
zacznie odchodzid od garnka; 
 
Krok 2: 
Wystudzoną masę wałkujemy i wycinamy z niej foremkami 
bałwanki; 
 
Krok 3: 
Z ziarenek pieprzu robimy oczka i buzię bałwanka, a z ziela 
angielskiego guziki. Z modeliny lepimy nos i szalik; 
 
Krok 4: 
Słomką do napojów wycinamy dziurkę do przeciągnięcia 
sznurka; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stopień trudności  
i czasochłonności: 

Propozycja dekoracji rekomendowana przez: www.mamawdomu.pl 
Więcej szczegółów oraz zdjęd prezentujących poszczególne kroki wykonywania dekoracji można 
znaleźd na blogu. 



 Ledowy tealight 
 Drucik kreatywny 
 Czarne koraliki 
 Sznureczek do powieszenia 
 Klej na gorąco 
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Krok 1: 
Z drucika kreatywnego uformuj nauszniki; 
 
Krok 2: 
Do świeczki przyklej za pomocą kleju na gorąco sznurek, 
nauszniki, oczy i buzię; 
 
 
 
 
 

Stopień trudności  
i czasochłonności: 

Propozycja dekoracji rekomendowana przez: www.beznudy.pl 
Więcej szczegółów oraz zdjęd prezentujących poszczególne kroki wykonywania dekoracji można 
znaleźd na blogu. 

http://www.kreatywniewdomu.pl/


 Plastikowa, otwierana bombka 
 Piórka, koraliki, pompony itp.. 
 Ozdobny sznurek lub wstążka 
 Nożyczki 
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Krok 1: 
Wspólnie z dzieckiem wybieramy przedmioty lub zabawki, 
które zmieszczą się w  plastikowej bombce; 
 
Krok 2: 
Bombkę otwieramy i wypełniamy wybraną zawartością; 
 
Krok 3: 
Sznurek lub wstążkę przewlekamy przez dziurki i 
zawiązujemy w  kokardkę; 
 
 
 
 
 
 

Stopień trudności  
i czasochłonności: 

Propozycja dekoracji rekomendowana przez: www.maleradosci.pl 

http://www.maleradosci.pl/


 Blaszane foremki w różnych 
kształtach 

 Koraliki plastikowe z Ikei 
 Sznurek ozdobny na zawieszki 
 Gruba igła 
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Krok 1: 
Wykładamy blachę papierem do pieczenia i nastawiamy 
piekarnik na temperaturę 100-150 stopni; 
 
Krok 2: 
Foremki układamy na blasze i wypełniamy koralikami w 
jednym kolorze lub wielokolorowym miksem; 
 
Krok 3: 
Wstawiamy na kilkanaście minut aż do stopienia; 
 
Krok 4: 
Po wystudzeniu wyjmujemy bombki z foremek. Dokładamy 
ozdobny sznurek, przekłuwając się igłą przez bombkę. Na 
koocu robimy supełek; 
 
 
 
 
 
 

Stopień trudności  
i czasochłonności: 

Propozycja dekoracji rekomendowana przez: www.dzikajablon.wordpress.com 
Więcej szczegółów oraz zdjęd prezentujących poszczególne kroki wykonywania dekoracji można 
znaleźd na blogu. 



 Żarówka 
 Dwustronnie klejąca taśma 
 Sznurek lub włóczka 
 Nożyczki 
 Klej wikol 
 Brokat 
 Lakier w  aerozolu  lub lakier do 

włosów 
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Krok 1: 
Metalową koocówkę żarówki oklejamy taśmą dwustronnie 
klejącą; 
 
Krok 2: 
Do taśmy przyklejamy wstążkę lub sznurek tak, by zakrył 
koocówkę żarówki oraz by pełnił rolę zawieszki; 
 
Krok 3: 
Szklaną częśd żarówki smarujemy klejem; 
 
Krok 4: 
Delikatnie posypujemy żarówkę brokatem; 
 
Krok 5: 
Kiedy klej wyschnie spryskujemy żarówkę lakierem; 
 
Uwaga: brokat może zasypad nam cały dom jeśli dziecko 
dmuchnie w pojemniczek lub obsypaną żarówkę przed 
lakierowaniem;  
 
 
 
 
 Stopień trudności  
i czasochłonności: 

Propozycja dekoracji rekomendowana przez: www.maleradosci.pl 
Więcej pomysłów na bombki wykonane z żarówek można będzie znaleźd  
na blogu jeszcze przed Świętami. 

http://www.maleradosci.pl/
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Krok 1: 
Z tektury/brystolu przygotowujemy szablon złożony z 
dwóch  kół. Możemy to zrobid odrysowując np. szklankę i 
kieliszek. Mniejsze koło ma byd odrysowane we większym 
(u mnie koła miały średnice 7 i 3 cm);  
 
Krok 2: 
Szablon wycinamy i składamy na pół nacinając go 
dwukrotnie od środka tak jak na zdjęciu; 
 
Krok 3: 
W miejscu nacięcia przewlekamy nitkę/tasiemkę, która 
ułatwi nam związanie śnieżynki; 
 
Krok 4: 
Owijamy  złożony szablon paskiem tiulu długości  2 m i 
szerokości około 7 cm; 
 
 
 

Propozycja dekoracji rekomendowana przez: wbiegupisane.blogspot.com 
Więcej szczegółów oraz zdjęd prezentujących poszczególne kroki wykonywania dekoracji można 
znaleźd na blogu. 



 Tiul 
 Tektura/brystol 
 Cyrkiel (ewentualnie coś, na bazie 

czego można odrysowad dwa koła o 
różnej średnicy) 

 Nożyczki, 
 Ołówek, 
 Nitka/tasiemka 
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Krok 5: 
Przecinamy tiul po zewnętrznej stronie koła; 
 
Krok 6: 
Wyciągamy szablon i ostrożnie związujemy całośd 
zostawioną nitką (dośd ściśle); 
 
Krok 7: 
Gotową śnieżynkę formujemy palcami; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stopień trudności  
i czasochłonności: 

Propozycja dekoracji rekomendowana przez: wbiegupisane.blogspot.com 
Więcej szczegółów oraz zdjęd prezentujących poszczególne kroki wykonywania dekoracji można 
znaleźd na blogu. 



 Kółko z tektury 
 Ścinki kredek 
 brokat 
 klej 
 Szyszki modrzewiowe 
 Nakrętka od butelki 5 l. 
 Patyczek/wykałaczka grubsza 
 Klej na gorąco/plastelina 
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Krok 1: 
Z cienkiego kartonika wycinamy kółko. Przecinamy na pół.  
Z połówki formujemy stożek i sklejamy. Można skleid taśmą 
lub klejem na gorąco. 
 
Krok 2: 
Stożek oklejamy ścinkami kredek za pomocą kleju.   
 
 
Krok 3: 
Czasu mocowad choinkę na nóżce. Za pomocą kleju na 
gorąco lub plasteliny mocujemy choinkę a drugi koniec 
mocujemy w nakrętce. 
 
Krok 4: 
Nakrętkę ozdabiamy szyszkami a choinkę  brokatem. 
 
 
 
 
 

Stopień trudności  
i czasochłonności: 

Propozycja dekoracji rekomendowana przez: http://kreatywnymokiem.pl 
Więcej szczegółów oraz zdjęd prezentujących poszczególne kroki wykonywania dekoracji można 
znaleźd na blogu. 



 Papier kolorowy 
 Nożyczki 
 Wstążka lub sznureczek 
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Krok 1: 
Z papieru kolorowego złożonego na pół wycinamy kształt 
motyla; 
 
Krok 2: 
Zaczynając od najwęższej części motyla (dzielącej jego 
skrzydełka na dwa kształty) zaczynamy składad papier  
w harmonijkę; 
 
Krok 3: 
Związujemy powstałą harmonijkę na środku tasiemką. 
 
Krok 4: 
Rozkładamy harmonijkę tak, by skrzydełka ułożyły się  
w piękny kształt; 
 
 
 
 

Stopień trudności  
i czasochłonności: 

Propozycja dekoracji rekomendowana przez: www.maleradosci.pl 
Więcej pomysłów na zwierzaczkowe zawieszki i dekoracje można znaleźd na blogu. 

http://www.maleradosci.pl/


 Korki do wina w kształcie walców 
 Folia (może byd worek do pieczenia 

lub foliowe, szeleszczące opakowanie 
po jakimś produkcie) 

 Papier kolorowy (może byd 
samoprzylepny) lub bibuła 

 Klej 
 Wstążki lub sznurki 
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Krok 1: 
Z papieru kolorowego wycinamy prostokąty o wymiarach  
pozwalających na owinięcie korka do wina; 
 
Krok 2: 
Wycinamy z papieru kolorowego prostokąt (pamiętajmy, że 
musi byd nieco dłuższy niż obwód korka i dłuższy niż jego 
długośd); 
 
Krok 3: 
Oklejamy korek papierem i ozdabiamy przygotowanymi 
wzorkami; 
 
Krok 4: 
Z folii wycinamy większe prostokąty, które stworzą 
błyszczące opakowanie cukierka; 
 
Krok 5: 
Koocówki cukierka zawijamy i przewiązujemy wstążeczkami 
lub sznureczkami; 

Stopień trudności  
i czasochłonności: 

Propozycja dekoracji rekomendowana przez: www.maleradosci.pl 

http://www.maleradosci.pl/


 Opakowanie popcornu 
 Igła i nitka 
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Krok 1: 
Nawlekamy nitkę; 
 
Krok 2: 
Nadziewamy pierwszy popcorn na nitkę; 
 
Krok 3: 
Zawiązujemy pętelkę wokół popcornu, by dobrze trzymał 
cały łaocuch; 
 
Krok 4: 
Nadziewamy pozostały popcorn; 
 
Krok 5: 
Zawiązujemy pętelkę wokół ostatniego popcornu; 

Stopień trudności  
i czasochłonności: 

Propozycja dekoracji rekomendowana przez: www.maleradosci.pl 
Więcej pomysłów na dekoracje z łakociami można znaleźd na blogu. 

http://www.maleradosci.pl/


 Plastikowa, otwierana bombka 
 Ryż preparowany, orzeszki, rodzynki 

lub inne pyszności 
 Ozdobna wstążka, sznurek  lub 

koronka 
 Nożyczki 
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Krok 1: 
Bombkę dokładnie myjemy w środku; 
 
Krok 2: 
Połówkę bombki napełniamy wybranymi pysznościami 
(nakładamy ich jak najwięcej); 
 
Krok 3: 
Sznurek lub wstążkę przewlekamy przez otwór w obu  
połówkach i zawiązujemy kokardkę. Dodatkowo możemy 
przyczepid karteczkę z dedykacją dla osoby chcącej zjeśd 
łakocie; 
 
 
W ramach Świątecznych zabaw i tradycji w naszym domu 
osoba zamierzająca zjeśd łakocie z choinki zobowiązana jest 
wykonad przypisane do danej ozdoby zadanie  
Zadania są dopasowane do pyszności w bombce, np. 
orzeszki nerkowca – wyzwanie dla mamy, śliwki w 
czekoladzie –  wymysł dla taty, rodzynki – coś specjalnego 
dla córci.  
 
 
 
 Stopień trudności  
i czasochłonności: 

Propozycja dekoracji rekomendowana przez: www.maleradosci.pl 
Więcej szczegółów oraz pomysłów na dekoracje wypełnione łakociami można znaleźd na blogu. 

http://www.maleradosci.pl/
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Krok 1: 
Makaron typu rurki sklejamy po dwa – tworząc 5 ramion 
gwiazdy czy śnieżynki. Możemy to zrobid na dwa sposoby – 
tak by koocówka układała się  w strzałę lub by kooce 
każdego boku rozchodziły się w różne strony (jak na 
zdjęciu); 
 
Krok 2: 
Przez obydwa makarony jednego z ramion przewlekamy 
sznurek, który będzie pełnił funkcję zawieszki; 
 
Krok 3: 
Kiedy klej ostygnie łączymy  ze sobą poszczególne ramiona 
naklejając na nie jednocześnie makaron typu świderki; 
 
Krok 4: 
Sklejamy ze sobą 4-5 makaronów typu muszelki,  
a następnie przyklejamy je do całości; 
 
Krok 5: 
Malujemy ozdobę według uznania; 
 

 Ok. 10 makaronów typu rurki, 5-10 
makaronów typu świderki, 4-5 
makaronów typu muszelki 

 Klej na gorąco 
 Sznurek 
 Pędzelek i farby 

Stopień trudności  
i czasochłonności: 

Propozycja dekoracji rekomendowana przez: www.maleradosci.pl 
Więcej szczegółów oraz pomysłów na dekoracje z makaronu można będzie znaleźd  
na blogu jeszcze przed Świętami. 

http://www.maleradosci.pl/


 Orzechy 
 Sznurek i nożyczki 
 Klej na gorąco 
 Bułka lub kawałek chleba 
 Ziarenka dla ptaków 
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Krok 1: 
Rozłupujemy orzecha na pół; 
 
Krok 2: 
Wyjmujemy orzecha (całego jeśli lubimy schrupad lub częśd, 
by zostawid coś dla ptaszków); 
 
Krok 3: 
Sznurek ucinamy i jego kooce przyklejamy po bokach 
orzecha tak, by łupina mogła pełnid rolę zawieszonej  
na choince miseczki; 
 
Krok4: 
 
Wyjmujemy środek z bułki lub chleba i ugniatamy  
w palcach, następnie wkładamy do środka miseczki; 
 
Krok 5: 
W bułkę lub chlebek wbijamy różne ziarenka; 
 
Miseczki pełne pyszności można zawiesid na domowej 
choince, jednak zachęcamy do ozdabiania nimi drzewek na 
zewnątrz, by ptaszki mogły się najeśd. 
 
 
 
 

Stopień trudności  
i czasochłonności: 

Propozycja dekoracji rekomendowana przez: www.maleradosci.pl 

http://www.maleradosci.pl/


 Żarówka 
 Dwustronnie klejąca taśma 
 Sznurek lub włóczka 
 Nożyczki 
 Opcjonalnie tasiemki, guziczki  
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Krok 1: 
Oklejamy żarówkę dwustronną taśmą klejącą (przy czym nie 
musi to byd dokładne oklejenie, taśma może się lekko 
marszczyd, nachodzid na siebie, mogą też zostad niewielkie 
prześwity); 
 
Krok 2: 
Zaczynając od wybranego kooca żarówki dokładnie 
okręcamy żarówkę sznurkiem lub kolorową włóczką (im 
grubsza włóczka tym łatwej dziecku wykonad ozdobę); 
 
Krok 3: 
Do okręconej już żarówki przyklejamy ozdoby – koronkową 
lub materiałową wstążkę, koraliki, guziki; 
 
Krok 4: 
Na górze żarówki przyklejamy kokardkę wraz ze sznurkiem, 
który pozwoli zawiesid ozdobę na choince; 
 
 
 
 
 

Stopień trudności  
i czasochłonności: 

Propozycja dekoracji rekomendowana przez: www.maleradosci.pl 
Więcej pomysłów na bombki wykonane z żarówek można będzie znaleźd na blogu jeszcze przed 
Świętami. 

http://www.maleradosci.pl/


 Plastikowe bombki 
 Papier ryżowy 
 Klej vicol rozcieoczony z wodą 
 Pędzelek 
 Opcjonalnie lakier, tasiemki, brokat 
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Krok 1: 
Bombkę smarujemy vicolem od środka i przyklejamy 
kawałki papieru ryżowego; 
 
Krok 2: 
Drugą częśd również tak robimy i jeszcze raz smarujemy 
klejem. Odstawiamy  by wyschło; 
 
Krok 3: 
Składamy bombkę w całośd i doczepiamy tasiemkę do 
powieszenia; 
 
Krok 4: 
Zawieszamy na choince lub na złączeniu przyklejamy 
ozdobną tasiemkę; 

Stopień trudności  
i czasochłonności: 

Propozycja dekoracji rekomendowana przez: http://kreatywnymokiem.pl 
Więcej szczegółów oraz zdjęd prezentujących poszczególne kroki wykonywania dekoracji można 
znaleźd na blogu. 



 Papier kolorowy lub we wzorki (może 
byd również pianka) 

 Wzór ptaszka (można pobrad na 
blogu) 

 Nożyczki 
 Igła z nitka 
 Klej (opcjonalnie) 
 Oczka do przyklejenia (opcjonalnie) 
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Krok 1: 
Odrysowujemy wzór ptaszka na papierze i wycinamy go 
(robimy również dziurkę przez którą przełożymy skrzydełka); 
 
Krok 2: 
Prostokątny kawałek papieru o innym kolorze lub fakturze 
składamy wzdłuż dłuższego boku w harmonijkę, następnie 
przekładamy przez dziurkę; 
 
Krok 3: 
Rozkładamy skrzydełka tak, by ładnie wyglądały, następnie 
przekłuwamy je łącząc oba rozprostowane skrzydełka nitką 
(nitkę zawiązujemy, by służyła nam do powieszenia ozdoby 
na choince); 
 
Krok 4: 
Ptaszkowi dorysowujemy (lub przyklejamy) oczka, 
ewentualnie wg uznania kontury lub wzorki; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stopień trudności  
i czasochłonności: 

Propozycja dekoracji rekomendowana przez: www.maleradosci.pl 
Więcej pomysłów na zwierzaczkowe ozdoby i dekoracje można znaleźd na blogu. 

http://www.maleradosci.pl/


 Filcowe arkusze (najlepiej 
sztywniejsze) lub techniczny papier 
kolorowy 

 Nożyczki 
 Oczka do naklejania  
 Marker/flamaster 
 Klej na gorąco 
 Sznurek oraz koraliki 
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Krok 1: 
Na arkuszu rysujemy głowę renifera wraz z rogami i 
wycinamy ją; 
 
Krok 2: 
Z czerwonego arkusza wycinamy wąskie serduszko; 
 
Krok 3: 
Przyklejamy oczy; 
 
Krok 4: 
Tuż poniżej oczu przyklejamy serduszko, które będzie 
pełniło rolę nosa;  
 
Krok 5: 
Od koocówki nosa, czarnym markerem, rysujemy linię 
prostą w dół, a następnie w obie strony dorysowujemy 
uśmiech; 
 
Krok 6: 
Na sznurek nawlekamy koraliki, zawiązujemy koocówki  
i przyklejamy pętelkę z tyłu głowy; 
 
 
 
 

Stopień trudności  
i czasochłonności: 

Propozycja dekoracji rekomendowana przez: www.maleradosci.pl 
Więcej szczegółów oraz pomysłów na zwierzaczkowe dekoracje można znaleźd na blogu. 

http://www.maleradosci.pl/


 Brystol 
 Wstążka, filc lub waciki kosmetyczne 

Nożyczki 
 Klej 
 Sznurek 
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Krok 1: 
Z brystolu wycinamy renifera; 
 
Krok 2: 
Dziurkaczem robimy dziurkę; 
 
Krok 3: 
Przez dziurkę  przewlekamy sznureczek pełniący funkcję 
zawieszki; 
 
Krok 4: 
Ze wstążki wiążemy kokardkę na szyi zwierzaka, możemy 
również zrobid szalik z kawałka filcu lub wacika 
kosmetycznego); 
 
 
 
 
 

Stopień trudności  
i czasochłonności: 

Propozycja dekoracji rekomendowana przez: www.maleradosci.pl 
Więcej szczegółów oraz pomysłów na zwierzaczkowe dekoracje można znaleźd na blogu. 

http://www.maleradosci.pl/


 Ledowy tealight 
 Drucik kreatywny 
 Czarne koraliki 
 Sznureczek do powieszenia 
 Klej na gorąco 
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Krok 1: 
Z drucika kreatywnego uformuj rogi renifera; 
 
Krok 2: 
Do świeczki przyklej za pomocą kleju na gorąco najpierw 
sznurek, następnie rogi, oczy i nos; 
 
 
 
 
 

Stopień trudności  
i czasochłonności: 

Propozycja dekoracji rekomendowana przez: www.beznudy.pl 
Więcej szczegółów oraz zdjęd prezentujących poszczególne kroki wykonywania dekoracji można 
znaleźd na blogu. 

http://www.kreatywniewdomu.pl/


 
 Rolka po papierze toaletowym 
 Brązowy papier 
 Klej 
 Nożyczki 
 Czerwony pompon 
 Ruchome oczka (lub takie zwykłe 

wycięte z papieru) 
 Flamaster 
 Drucik kreatywny 
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Krok 1: 
Oklej rolkę brązowym papierem; 
 
Krok 2: 
Magicznym klejem doczep nos z pompona i ruchome oczka, 
a flamastrem namaluj piękny uśmiech; 
 
Krok 3: 
Z papieru wytnij uszy Rudolfa, w kształcie łezki i przyklej je 
po obu stronach rolki; 
 
Krok 4: 
 Pozostało już tylko fantazyjne powyginanie drucika. My 
pocięliśmy go na kawałki i do najdłuższego doczepiałam 
mniejsze tworząc coś na kształt gałązki. Po obu stronach 
rurki zrobiłam małe nacięcia i przez nie przełożyłam drucik. 
Renifer gotowy; 
 
 

Stopień trudności  
i czasochłonności: 

Propozycja dekoracji rekomendowana przez: www.mamawdomu.pl 
Więcej szczegółów oraz zdjęd prezentujących poszczególne kroki wykonywania dekoracji można 
znaleźd na blogu. 



 
 Styropianowa kula 
 Farba w sprayu 
 Farba do malowania palcami 
 pędzelek 
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Krok 1: 
Bombkę pomaluj farbą w sprayu. (Wskazówki jak najłatwiej 
wykonad to zadanie znajdziesz na www.mamawdomu.pl); 
 
Krok 2: 
Pomaluj dłoo dziecka farbą; 
 
Krok 3: 
Odbij odcisk dłoni na styropianowej kuli; 
 
Krok 4: 
Dopisz imię dziecka i rok wykonania bombki; 
 
 

Stopień trudności  
i czasochłonności: 

Propozycja dekoracji rekomendowana przez: www.mamawdomu.pl 
Więcej szczegółów oraz zdjęd prezentujących poszczególne kroki wykonywania dekoracji można 
znaleźd na blogu. 



 Styropianowe bombki 
 serwetka 
 Klej vicol rozcieoczony z wodą 
 pędzelek 
 Farba akrylowa 
 Opcjonalnie lakier, tasiemki, brokat 
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Krok 1: 
Malujemy bombkę na biało i odstawiamy by wyschła; 
 
Krok 2: 
Przy pomocy mokrego pędzelka wyrywamy obrazek ze 
serwetki. Potrzebujemy pierwszą warstwę; 
 
Krok 3: 
Suchą bombkę smarujemy vicolem i delikatnie kładziemy 
przygotowaną częśd serwetki. Smarujemy z wierzchu 
również klejem. Robimy tak całą bombkę. Suszymy; 
 
Krok 4: 
Możemy dodatkowo ozdobid ją brokatem, tasiemkami, itp. 
lub polakierowad; 

Stopień trudności  
i czasochłonności: 

Propozycja dekoracji rekomendowana przez: http://kreatywnymokiem.pl 
Więcej szczegółów oraz zdjęd prezentujących poszczególne kroki wykonywania dekoracji można 
znaleźd na blogu. 



 Brystol 
 Waciki kosmetyczne lub wata 
 Nożyczki 
 Klej 
 Gwiazdki, koraliki lub flamastry do 

ozdobienia rękawiczki 
 Sznurek 
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Krok 1: 
Z brystolu wycinamy rękawiczki; 
 
Krok 2: 
Dziurkaczem robimy dziurkę; 
 
Krok 3: 
Przez dziurkę  przewlekamy sznureczek pełniący funkcję 
zawieszki; 
 
Krok 4: 
Z wacika kosmetycznego wycinamy futerkowe wykooczenie, 
które przyklejamy na rękawiczkę (możemy do tego użyd 
również pomponów lub waty); 
 
Krok 5: 
Pozostałą częśd rękawiczki ozdabiamy malując lub 
wyklejając dowolnymi wzorkami lub akcesoriami; 
 
 
 
 
 

Stopień trudności  
i czasochłonności: 

Propozycja dekoracji rekomendowana przez: www.maleradosci.pl 
Więcej pomysłów na dekoracje z kolorowego papieru/brystolu/filcu można będzie znaleźd na 
blogu jeszcze przed Świętami. 

http://www.maleradosci.pl/


 
 Blok tekturowy 
 różowa lub pomaraoczowa kredka 
 kawałki muliny 
 biała wstążka 
 czerwony papier 
 Nożyczki 
 klej 
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Krok 1: 
Ze strony www.mamawdomu.pl pobieramy grafikę aniołka, 
drukujemy i wycinamy; 
 
Krok 2: 
Buzię, dłonie i stopy malujemy delikatnie różową lub 
pomaraoczową kredką, tak aby miały kolor podobny do 
skóry; 
 
Krok 3: 
Ze sznurka wycinamy trzy ok. 15 cm kawałki, składamy je 
razem i na ich środku zawiązujemy pętelkę, która 
jednocześnie będzie zawieszką na choinkę. Sklejamy ze 
sobą buzie w środku umieszczając pętelkę oraz elementy 
muliny, które będą włosami aniołka. Skrzydła mogą byd 
wycięte na prosto lub można je wyciąd dekoracyjnie. 
Umieszczamy je pomiędzy sznureczkami; 
 
Krok 4: 
Z białej wstążeczki tworzymy sukienkę aniołka. Górną częśd 
formujemy w placach, tak aby ją lekko spłaszczyd. 
Przyklejamy tak, aby znalazły się pod nią sznureczki – nogi. 
Do kooców sznurka przyklejamy dłonie i buciki (oczywiście 
w odpowiednich miejscach). Do sukienki przyklejamy 
serduszko (może byd też gwiazdka w zależności od 
upodobao), a do niego dłonie aniołka, tak aby sprawiały 
wrażenie, że trzyma je w rękach; 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stopień trudności  
i czasochłonności: 

Propozycja dekoracji rekomendowana przez: www.mamawdomu.pl 
Więcej szczegółów oraz zdjęd prezentujących poszczególne kroki wykonywania dekoracji można 
znaleźd na blogu. 

http://www.mamawdomu.pl/


 Samoprzylepne taśmy ozdobne 
 Wykałaczki lub zapałki 
 Małe styropianowe kulki 
 Nożyczki 
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Krok 1: 
Ok 1,5 cm od początku wykałaczki naklejamy taśmę, na 
koocówce zawijamy ją tak, by skleiła się przykrywając drugą 
stronę wykałaczki; 
 
Krok 2: 
Powstały prostokąt obcinamy nożyczkami tak, by kształt z 
taśmy przypominał listek; 
 
Krok 3: 
Kulkę oklejamy taśmą i wbijamy w nią przygotowane listki; 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stopień trudności  
i czasochłonności: 

Propozycja dekoracji rekomendowana przez: www.maleradosci.pl 

http://www.maleradosci.pl/


 Filcowe arkusze (najlepiej 
sztywniejsze) lub techniczny papier 
kolorowy 

 Nożyczki 
 Oczka do naklejania lub 

marker/flamaster 
 Klej i pędzelek  lub klej na gorąco 
 Sznurek oraz koraliki 
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Krok 1: 
Rysujemy poszczególne elementy sowy na filcowych 
arkuszach (do ich odrysowania można użyd wzoru 
dostępnego na blogu); 
 
Krok 2: 
Wycinamy poszczególne elementy; 
 
Krok 3: 
Przyklejamy kółka w miejsce oczu, skrzydła, łapki, nosek 
oraz kokardkę; 
 
Krok 4: 
Przyklejamy ruchome oczka lub białe kółka na oczy oraz 
dorysowujemy lub doklejamy czarne źrenice;  
 
Krok 5: 
Ucinamy kawałek sznurka, nawlekamy na niego koraliki; 
 
Krok 6: 
Przyklejamy sznurek z tyłu sowy klejem na gorąco,, 
ewentualnie robimy dziurkę na górze główki i przewlekamy 
sznurek; 
 
 
 
 Stopień trudności  
i czasochłonności: 

Propozycja dekoracji rekomendowana przez: www.maleradosci.pl 
Więcej szczegółów oraz pomysłów na zwierzaczkowe dekoracje można znaleźd na blogu. 

http://www.maleradosci.pl/


 Czapeczki żołędne 
 Styropianowa kula 
 Farbki 
 Pędzelek 
 Klej vikol 

 

31 

Krok 1: 
Czapeczki żołędne malujemy od środka farbkami na różne 
kolory; 
 
 
Krok 2: 
Styropianową kulę smarujemy klejem vikol (można zastąpid 
go klejem na gorąco – pójdzie szybciej); 
 
 
Krok 3: 
Przyklejamy kolorowe czapeczki do kuli; 
 
 

Stopień trudności  
i czasochłonności: 

Propozycja dekoracji rekomendowana przez: www.kreatywniewdomu.pl 
Więcej szczegółów oraz zdjęd prezentujących poszczególne kroki wykonywania dekoracji można 
znaleźd na blogu. 

http://www.kreatywniewdomu.pl/




 Zielona tektura 
 Guziki, cekiny, barwiony ryż itp. 
 Klej 
 Klamerka 
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Krok 1: 
Z tektury wytnij trójkąt/kształt choinki; . 
 
Krok 2: 
Przyklej ozdoby: guziki, cekiny, barwiony ryż itp.; 
 
Krok 3: 
Gdy klej wyschnie przyczep klamerkę; 
 
 
 
 
 

Stopień trudności  
i czasochłonności: 

Propozycja dekoracji rekomendowana przez: www.beznudy.pl 
Więcej szczegółów oraz zdjęd prezentujących poszczególne kroki wykonywania dekoracji można 
znaleźd na blogu. 

http://www.kreatywniewdomu.pl/


 Pianki kreatywne – zielona i inne 
kolory 

 Klej, taśma 
 Ołówek 
 Nożyczki 
 Dziurkacz 
 Patyczek od loda lub wykałaczka 
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Krok 1: 
Narysujcie na arkuszu zielonej pianki choinkę i wytnijcie ją; 
 
Krok 2: 
Przy pomocy dziurkacza wytnijcie kółeczka lub inne kształty 
jakie chcecie; 
 
 
Krok 3: 
Przyklejcie ozdoby na choinkę; 
 
Krok 4: 
Z tyłu choinki przyklejcie patyczek od loda lub wykałaczkę 
za pomocą kleju lub taśmy; 
 
 
 

Stopień trudności  
i czasochłonności: 

Propozycja dekoracji rekomendowana przez: http://kreatywnymokiem.pl 
Więcej szczegółów oraz zdjęd prezentujących poszczególne kroki wykonywania dekoracji można 
znaleźd na blogu. 



 Rolki po papierze toaletowym 
 Plastikowe nakrętki 
 Zielona, brązowa farba 
 Klej na gorąco 
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Krok 1: 
Rolki malujemy farbami na zielono. Cztery rolki malujemy 
na brązowo; 
 
Krok 2: 
Wyschnięte rolki łączymy ze sobą na kształt choinki. 
Łączymy za pomocą kleju na gorąco; 
 
Krok 3: 
Plastikowe nakrętki przyklejamy za pomocą kleju na gorąco 
w wybrane otwory rolek (to są „lampki”); 
 
Krok 4: 
Z czterech nakrętek robimy gwiazdę na czubek choinki; 
 

Stopień trudności  
i czasochłonności: 

Propozycja dekoracji rekomendowana przez: www.kreatywniewdomu.pl 
Więcej szczegółów oraz zdjęd prezentujących poszczególne kroki wykonywania dekoracji można 
znaleźd na blogu. 



 Tektura lub gruby karton 
 Zielony papier (niezbyt wiotki) 
 Plastelina 
 Sznurek i spinacze do bielizny  
 Błyszczące nici, kordonek lub mulina 
 Cekiny 
 Śnieżynki filcowe (opcjonalnie) 
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Krok 1: 
Wycinamy z tektury prosty kształt choinki. Z zielonego 
papieru wycinamy długie trójkąty z małym prostokątem u 
podstawy (pieo choinki); 
 
 
Krok 2: 
Ozdabiamy kulkami z plasteliny, w które, po spłaszczeniu, 
można wcisnąd cekiny; 
 
 
Krok 3: 
Na tekturowych choinkach przyklejamy śnieżynki lub inne 
kształty z filcu; 
 
 
Krok 4: 
Gotowe choinki oplatamy nitkami. Wieszamy na sznurku 
rozpiętym na ścianie, mocując girlandę z drzewek 
klamerkami; 
 
 
 
 
 
 
Stopień trudności  
i czasochłonności: 

Propozycja dekoracji rekomendowana przez: www.dzikajablon.wordpress.com 
Więcej szczegółów oraz zdjęd prezentujących poszczególne kroki wykonywania dekoracji można 
znaleźd na blogu. 



 Plastikowe zakrętki od butelek 
 Plastelina 
 Gałązki jarzębiny  
 Kolorowe guziki 
 Cekiny 
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Krok 1: 
Napełniamy zakrętki plasteliną. Możemy użyd innego koloru 
do każdej zakrętki; 
 
 
Krok 2: 
Wtykamy jarzębinowe gałązki w plastelinę, tworząc mini-
drzewka; 
 
 
Krok 3: 
Na każdym drzewku wieszamy guziki i duże cekiny. 
 
 
Jest to pomysł mojej córki, która postanowiła wykorzystad 
pozostałe na gałązkach owoce jarzębiny. Zachęcam, aby 
trochę owoców pozostawid – drzewka wyglądają wtedy 
naprawdę zjawiskowo! 
 
 
 
 
 
 

Stopień trudności  
i czasochłonności: 

Propozycja dekoracji rekomendowana przez: www.dzikajablon.wordpress.com 
Więcej szczegółów oraz zdjęd prezentujących poszczególne kroki wykonywania dekoracji można 
znaleźd na blogu. 



 Opakowanie po jajkach 
 Brązowa i niebieska farba 
 3 piłki pingpongowe 
 Druciki kreatywne  
 Filc 
 Klej na gorąco 
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Krok 1: 
Opakowanie po jajkach malujemy farbkami na niebiesko  
i brązowo; 
 
Krok 2: 
Piłeczki pingpongowe przyklejamy na wystające elementy 
(głowa Józefa i Maryi). Malujemy na nich oczy i buzie; 
 
Krok 3: 
Elementami z filcu oklejamy tułów; 
 
Krok 4: 
Z drucika kreatywnego robimy laskę Józefa oraz aureolę; 
 
Krok 5: 
Dzieciątko robimy łącząc piłeczkę pingpongową  
z elementami filcu; 
 
Krok 6: 
Na zewnętrznej części opakowania po jajkach przyklejamy 
wyciętą z filcu gwiazdę betlejemską; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stopień trudności  
i czasochłonności: 

Propozycja dekoracji rekomendowana przez: www.kreatywniewdomu.pl 
Więcej szczegółów oraz zdjęd prezentujących poszczególne kroki wykonywania dekoracji można 
znaleźd na blogu. 
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Krok 1: 
Przygotowujemy niezbędne do działania materiały; 
 
 
Krok 2: 
Zabieramy się za ozdabianie szyszkowej choinki przy użyciu 
kleju z brokatem; 
 
 
Krok 3: 
Niektóre miejsca ozdobione brokatowym klejem ozdabiamy 
koralikami/pomponami bądź brokatem; 
 
Krok 4: 
Zostawiamy gotowe choinki do wyschnięcia, by po pewnym 
czasie móc cieszyd się efektem koocowym; 
 
 

Stopień trudności  
i czasochłonności: 

Propozycja dekoracji rekomendowana przez: www.kreatywnik.bloog.pl 
Więcej szczegółów oraz zdjęć prezentujących poszczególne kroki wykonywania dekoracji można znaleźć na 
blogu. 

: 

  Szyszki 
  Klej (z brokatem) 
  Koraliki 
  Pompony 
  Wstążki 
  Brokat 
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Krok 1: 
Przygotowujemy niezbędne do działania materiały; 
 
 
Krok 2: 
Zabieramy się za owinięcie styropianowego wieoca 
łaocuchem choinkowym. Początek i koniec łaocucha 
przywiązujemy nitką; 
 
 
Krok 3: 
Ozdabiamy wieniec ozdobami według własnego uznania 
(bombkami, szyszkami, itp.) – przyklejamy je; 
 
Krok 4: 
Przywiązujemy do wieoca sznurek, na którym będzie można 
wieniec zawiesid. Cieszymy się efektem koocowym naszej 
pracy; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stopień trudności  
i czasochłonności: 

Propozycja dekoracji rekomendowana przez: www.kreatywnik.bloog.pl 
Więcej szczegółów oraz zdjęć prezentujących poszczególne kroki wykonywania dekoracji  
można znaleźć na blogu. 

  Styropianowy wieniec 
  Łaocuch choinkowy 
  Ozdoby choinkowe  
         (bombki, szyszki, itp.) 
  Klej 
  Sznurek/nid 



 Słoik  
 Gałązki świerku i inne elementy 

dekoracyjne 
 Tasiemka 
 Plastelina 
 Cukier 
 Brokat 
 Nożyczki 
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Krok 1: 
Gałązki i inne elementy dekoracyjne mocujemy do zakrętki 
przy pomocy plasteliny; 
 
Krok 3: 
Do środka słoika wsypujemy cukier i szczyptę srebrnego 
brokatu; 
 
Krok 4: 
Delikatnie zakręcamy słoik i odwracamy go dnem do dołu; 
 
Krok 5: 
Na dole przewiązujemy słoik ozdobną tasiemką, 
ewentualnie ozdabiamy go w inny sposób; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stopień trudności  
i czasochłonności: 

Propozycja dekoracji rekomendowana przez: wbiegupisane.blogspot.com 
Więcej szczegółów oraz zdjęd prezentujących poszczególne kroki wykonywania dekoracji można 
znaleźd na blogu. 
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Krok 1: 
Wstążkę tniemy na trzy paski o różnych długościach, przy 
czym najkrótszy kawałek powinien mied długoś równą 
trzem szerokościom wstążki (np. jeśli wstążka ma szerokośd 
1cm. to najkrótszy kawałek powinien mied długośd 
wynoszącą3cm.); 
 
Krok 2: 
Koocówki najdłuższego paska kształtujemy ozdobnie; 
 
Krok 3: 
Średniej długości pasek smarujemy na środku klejem i jedną 
koocówkę paska przyklejamy tak, by utworzyła pętelkę; 
 
Krok 4: 
Ponownie smarujemy klejem brzeg przyklejonej koocówki  
i przykładamy do niego drugi koniec paska tak, by powstała 
druga pętelka; 
 

Propozycja dekoracji rekomendowana przez: www.maleradosci.pl 
Więcej pomysłów na ozdobne kokardki będzie można znaleźd na blogu jeszcze przed Świętami. 
 

http://www.maleradosci.pl/


 Wstążka 
 Nożyczki 
 Taśma dwustronna lub  klej na gorąco 

lub inny klej, który sklei gładką 
powierzchnię wstążki 
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Krok 5: 
Powstałą ósemeczkę smarujemy klejem od spodu (w 
miejscu, w którym dotychczas kleiliśmy wszystkie części)  
i przyklejamy ją na środku najdłuższego paska; 
 
Krok 6: 
Najkrótszy pasek smarujemy od spodu, na środku klejem, 
przykładamy prostopadle pośrodku powstałej kokardki; 
 
Krok 7: 
Wystające części najkrótszego paska zawijamy pod spód 
całek kokardki by zakrył jej boki i przyklejamy; 
 
Tak przygotowaną wstążkę możemy przykleid do prostej 
świeczki nadając jej świątecznego wyglądu; 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stopień trudności  
i czasochłonności: 

Propozycja dekoracji rekomendowana przez: www.maleradosci.pl 
Więcej pomysłów na ozdobne kokardki będzie można znaleźd na blogu jeszcze przed Świętami. 

http://www.maleradosci.pl/




 Kartki papieru o trzech odcieniach 
zieleni 

 Biała i niebieska kartka papieru 
 Dziurkacz 
 Klej 

45 

Krok 1: 
Z różnych odcieni zielonych kartek oraz z kartki białej 
robimy gwiazdki dziurkaczem; 
 
 
Krok 2: 
Zielone gwiazdki przyklejamy na niebieską kartkę w kształt 
przypominający choinkę; 
 
 
Krok 3: 
Gwiazdki białe przyklejamy wokół choinki; 
 
 
Krok 4 
Dopisujemy życzenia i kartka gotowa do wysłania; 
 

Stopień trudności  
i czasochłonności: 

Propozycja dekoracji rekomendowana przez: www.kreatywniewdomu.pl 
Więcej szczegółów oraz zdjęd prezentujących poszczególne kroki wykonywania dekoracji można 
znaleźd na blogu. 

http://www.kreatywniewdomu.pl/


 Brystol, papier kolorowy i tekturka 
falista 

 Klej 
 Nożyczki 
 Sznurek i koraliki 
 Guziczek, pompon lub koralik 
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Krok 1: 
Z kolorowych papierów wycinamy większą i mniejszą 
gwiazdę, następnie przyklejamy jedna na drugiej; 
 
Krok 2: 
Na środku mniejszej gwiazdki przyklejamy guziczek, koralik 
lub pomponik; 
 
Krok 3: 
Na górze gwiazdki robimy dziurkę przez którą przewlekamy 
sznurek z nawleczonymi kilkoma koralikami; 
 
Krok 4: 
Z brystolu wycinamy składaną na pół kartkę; 
 
Krok 5: 
Na środku naklejamy duży prostokąt z falistej tektury; 
 
Krok 6: 
Przyklejamy gwiazdkę do falistej tektury; 
 
 
 

Stopień trudności  
i czasochłonności: 

Propozycja dekoracji rekomendowana przez: www.maleradosci.pl 
Więcej  szczegółów dotyczących wykonywania dekoracji oraz kolejne pomysły na kartki  
można znaleźd na blogu. 

http://www.maleradosci.pl/


 Niebieska, zielona i biała kartka 
papieru 

 Kolorowe guziki 
 Klej 
 Mazak 
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Krok 1: 
Z zielonej kartki papieru wycinamy choinkę i przyklejamy ją 
na środku niebieskiej kartki; 
 
 
Krok 2: 
Kolorowe guziki przyklejamy na choinkę; 
 
 
Krok 3: 
Białe guziki przyklejamy wokół choinki; 
 
 
Krok 4 
Dopisujemy życzenia i kartka gotowa do wysłania; 
 
 
 
 

Stopień trudności  
i czasochłonności: 

Propozycja dekoracji rekomendowana przez: www.kreatywniewdomu.pl 
Więcej szczegółów oraz zdjęd prezentujących poszczególne kroki wykonywania dekoracji można 
znaleźd na blogu. 

http://www.kreatywniewdomu.pl/


 Brystol  
 Papier biały i kolorowy 
 Klej i nożyczki 
 Flamaster 
 Opcjonalnie gotowe oczka 
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Krok 1: 
Z kolorowych papierów wycinamy kółko na twarz, trójkąt na 
czapkę, kółko na pompon przy czapce oraz kilka 
prostokątów na brodę; 
 
 
Krok 2: 
Przyklejamy głowę oraz poszczególne elementy czapki; 
 
 
Krok 3: 
Na głowie przyklejamy lub rysujemy oczy, nos oraz usta; 
 
 
Krok 4 
Paski, które będą pełniły rolę brody wywijamy, by nabrały 
zabawnego charakteru, a następnie przyklejamy; 
 
 
 

Stopień trudności  
i czasochłonności: 

Propozycja dekoracji rekomendowana przez: www.maleradosci.pl 
Więcej  szczegółów dotyczących wykonywania dekoracji oraz kolejne pomysły na kartki  
można znaleźd na blogu. 

http://www.maleradosci.pl/


 Zielona kartka papieru 
 Kolorowe guziki 
 Klej 
 Mazaki 
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Krok 1: 
Na górze kartki malujemy łaocuch i „sznurki”, na których 
zawisną bombki; 
 
 
Krok 2: 
Kolorowe guziki przyklejamy na kartkę; 
 
 
Krok 3 
Dopisujemy życzenia i kartka gotowa do wysłania; 
 
 
 

Stopień trudności  
i czasochłonności: 

Propozycja dekoracji rekomendowana przez: www.kreatywniewdomu.pl 
Więcej szczegółów oraz zdjęd prezentujących poszczególne kroki wykonywania dekoracji można 
znaleźd na blogu. 

http://www.kreatywniewdomu.pl/


 Zielona i biała kartka papieru 
 Guziki w odcieniach zielonych i 

czerwonych 
 Czerwony drucik 

kreatywny/czerwona wstążka 
 Klej 
 Mazak 
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Krok 1: 
Z zielonej kartki papieru wycinamy szablon; 
 
 
Krok 2: 
Na szablon przyklejamy guziki i kokardkę; 
 
 
Krok 3: 
Całośd przyklejamy na białą kartkę papieru; 
 
 
Krok 4 
Dopisujemy życzenia i kartka gotowa do wysłania; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stopień trudności  
i czasochłonności: 

Propozycja dekoracji rekomendowana przez: www.kreatywniewdomu.pl 
Więcej szczegółów oraz zdjęd prezentujących poszczególne kroki wykonywania dekoracji można 
znaleźd na blogu. 

http://www.kreatywniewdomu.pl/


 Pianka w kolorze białym 
 Kartka papieru w dowolnym kolorze 
 Korale 
 Zielona i żółta włóczka 
 Igła 
 Mazak 
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Krok 1: 
Na odwrocie pianki rysujemy szablon (kropki) choinki; 
 
 
Krok 2: 
Za pomocą igły i zielonej włóczki łączymy kropki ze sobą tak 
aby powstała nam choinka; 
 
 
Krok 3: 
Na każdą nową warstwę choinki nawlekamy również 
koralik; 
 
 
Krok 4 
Na czubku choinki wyszywamy żółtą gwiazdę; 
 
 
Krok 5 
Od spodu podklejamy kartką aby nie było widad szycia; 
 
 
Krok 6 
Dopisujemy życzenia i kartka gotowa do wysłania; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stopień trudności  
i czasochłonności: 

Propozycja dekoracji rekomendowana przez: www.kreatywniewdomu.pl 
Więcej szczegółów oraz zdjęd prezentujących poszczególne kroki wykonywania dekoracji można 
znaleźd na blogu. 

http://www.kreatywniewdomu.pl/


 Brystol  
 Papier biały lub kolorowy 
 Klej 
 Nożyczki 

52 

Krok 1: 
Z papieru tniemy paski o nieregularnych kształtach oraz 
jeden trójkąt; 
 
 
Krok 2: 
Z brystolu wycinamy składaną kartkę; 
 
 
Krok 3: 
Wycięte paski przyklejamy tak, by powstała z nich choinka; 
 
 
Krok 4 
Na górze choinki umieszczamy gwiazdkę; 
 
 
Krok 5 
Tło dowolnie dekorujemy; 
 
 
 

Stopień trudności  
i czasochłonności: 

Propozycja dekoracji rekomendowana przez: www.maleradosci.pl 
Więcej  szczegółów dotyczących wykonywania dekoracji oraz kolejne pomysły na kartki  
można znaleźd na blogu. 

http://www.maleradosci.pl/


 Zielona i niebieska kartka papieru 
 Kawałek brązowego, żółtego i białego 

papieru 
 Klej 
 Nożyczki 
 Dziurkacz 
 Mazak 
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Krok 1: 
Zieloną kartkę papieru składamy w taki sposób aby 
otrzymad trójkąt; 
 
 
Krok 2: 
Trójkąt nadcinamy z obu stron tworząc równoległe paski; 
 
Krok 3: 
Rozkładamy trójkąt. Sklejamy koocówki pasków układając je 
naprzemiennie do środka; 
 
Krok 4 
Powstałą choinkę przyklejamy na środku niebieskiej kartki; 
 
Krok 5 
Z brązowego papieru wycinamy pieo choinki, z żółtego 
gwiazdę a z białego robimy gwiazdki dziurkaczem. Wszystko 
przyklejamy; 
 
Krok 6 
Mazakiem dopisujemy życzenia i kartka gotowa do 
wysłania; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stopień trudności  
i czasochłonności: 

Propozycja dekoracji rekomendowana przez: www.kreatywniewdomu.pl 
Więcej szczegółów oraz zdjęd prezentujących poszczególne kroki wykonywania dekoracji można 
znaleźd na blogu. 

http://www.kreatywniewdomu.pl/


 Brystol, papier kolorowy i falista 
tektura 

 Klej 
 Nożyczki 
 Małe klamerki 
 Kawałek sznurka 
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Krok 1: 
Z brystolu wycinamy składaną na pół kartkę; 
 
Krok 2: 
Na środku naklejamy duży prostokąt z falistej tektury; 
 
 
Krok 3: 
Do falistej tektury przyklejamy sznurek, który ma imitowad 
sznurek na bieliznę; 
 
 
Krok 4: 
Z papieru kolorowego wycinamy dwie skarpetki elfów  
i ozdabiamy; 
 
Krok 5: 
Skarpetki przyczepiamy do sznurka klamerkami  
i przyklejamy do falistej tektury; 
 
 

Stopień trudności  
i czasochłonności: 

Propozycja dekoracji rekomendowana przez: www.maleradosci.pl 
Więcej  szczegółów dotyczących wykonywania dekoracji oraz kolejne pomysły na kartki  
można znaleźd na blogu. 

http://www.maleradosci.pl/
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„Mam na imię Justyna. Z wykształcenia jestem 
pedagogiem, germanista z kilkuletnim stażem pracy  
z dziedmi, prywatnie mamą dwóch dziewczynek (ur. 
czerwiec 2012 i lipiec 2014). Uwielbiam robótki ręczne 
wszelakiej maści. Do głowy co chwilę wpadają mi nowe 
pomysły, ale mój słomiany zapał nie pozwala mi ich 
wszystkich zrealizowad. Na moim blogu znajdziesz 
propozycje na gry i zabawy dla dzieci, zabawy ruchowe, 
kreatywne oraz sensoryczne, a także szereg pomysłów  
z serii zrób to sam.” - autorka bloga www.beznudy.pl 

„Blog Dzika Jabłoo powstał z pasji do działao twórczych – 
spędzania czasu i odkrywania świata razem z córką, 
dokumentowania autorskich warsztatów artystycznych dla 
dzieci oraz uważnego przyglądania się codzienności. Jest 
to przestrzeo pełna inspiracji, pomysłów na rozwojowe, 
kreatywne zabawy oraz własnej roboty zabawki, podpowiedzi 
jak  wspierad twórczą postawę szczęśliwego dziecka. Można tu 
znaleźd wartościowe projekty blogowe: bajkowe,  książkowe  
i edukacyjne, galerie zdjęd z moich warsztatów plastyczno-
sensorycznych dla 2-3-latków oraz zajęd plastycznych dla 
młodzieży, wspaniałe powroty do własnego dzieciostwa  
w  postaci zabaw i książek. 
Zajmuję się sztuką, wymyślam i prowadzę warsztaty twórcze  
i artystyczne dla dzieci i dorosłych. Jestem mamą dwóch 
dziewczynek. Bliskie mi są wartości RB, NVC, pedagogiki 
Montessori i Reggio, oraz edukacji demokratycznej. Kocham 
książki dla dzieci. ” – autorka bloga 
www.dzikajablon.wordpress.com 
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„Jestem Ewelina - mama trójki rozrabiaków. Każdy dzieo to 
wyzwanie, które wspólnie z dziedmi podejmuję. Wspólnie  
z dzieciakami pokazujemy nasze pomysły na zabawę  
i naukę... twórcze, kreatywne, łatwe w wykonaniu  
i przyjemne bo takie zabawy lubimy najbardziej! Jeśli 
szukasz ciekawych i nieszablonowych pomysłów koniecznie 
do nas zajrzyj i zostao na dłużej.” - autorka bloga 
www.kreatywniewdomu.pl 

"Narodziny dziecka wywracają świat do góry 
nogami. Zaś, gdy na świat przychodzą 
bliźnięta...Nazywam się Agnieszka, z wykształcenia 
jestem pedagogiem, nauczycielem wychowania 
przedszkolnego oraz wczesnoszkolnego. 
Odkąd pamiętam należę do osób, które nie znoszą 
bezczynności i siedzenia z założonymi rękami.  
W mojej głowie co rusz pojawiają się nowe 
pomysły na uatrakcyjnienie mijających chwil. Co tu 
dużo pisad - niespokojna, artystyczna dusza ze 
mnie. Od blisko dziesięciu lat spełniam się w roli 
nauczyciela przedszkola, od 5,5 roku jestem 
również mamą. W moich dzieciach - staram się 
rozbudzad kreatywnośd, by w sposób twórczy, 
pełen radości mogły poznawad otaczający świat. 
  Kreatywnik.bloog.pl powstał z potrzeby chwili: 
- po pierwsze - by dad upust moim kreatywnym zapędom, które jak się okazało (ku wielkiej 
radości), podzielają również moje dzieci, 
 - po drugie - by uporządkowad galimatias związany z pojawieniem się dzieciaków, 
jednocześnie tworząc kronikę naszych bardziej lub mniej twórczych poczynao, 
- po trzecie, by podzielid się naszymi pomysłami z innymi, a także... 
- po czwarte - by udowodnid sobie (przede wszystkim) i innym, że kreatywnośd stanowid 
może element terapii przynoszący zadziwiające rezultaty, czego doskonałym przykładem jest 
mój syn, u którego zdiagnozowano MPD. 
Jeśli więc macie ochotę wybrad się ze mną i moimi pociechami w twórczą podróż w 
magiczny świat kreatywnych prac - serdecznie zapraszamy kreatywnik.bloog.pl” - autorka 
bloga kreatywnik.bloog.pl 

http://kreatywnik.bloog.pl/
http://kreatywnik.bloog.pl/
http://kreatywnik.bloog.pl/
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„Kreatywnym Okiem - to tu pasja do dzieci miesza się ze 
świetną zabawą i nauką. To tutaj znajdziesz proste zabawy  
i ciekawe książki, pomysły na warsztaty szkolne i ciekawe 
ozdoby do pokoju dziecka. To blog dla rodziców poszukujących 
fajnych sposobów na spędzenie czasu z dzieckiem. Bo nauka to 
świetna zabawa!” – autorka bloga www.kreatywnymokiem.pl 

„Strona „Mama w domu” z początku miała byd swoistym 
pamiętniczkiem naszych zabaw z dziedmi, chwilą wytchnienia  
i oknem na świat podczas urlopu wychowawczego. Jednak 
bardzo szybko blog stał się przyjemną częścią dnia, 
zmotywował nas do większej ilości zabaw i działao twórczych.  
Z małej pisanej dla siebie stronki stał się źródłem inspiracji i 
zachęty do spędzania czasu z dziedmi, dla wielu czytelników.  
Od trzech lat pokazujemy nasze pomysły, które wraz z wiekiem 
moich dzieci ewaluują, coraz częściej sama również tworzę 
gadżety i ozdoby dla domu. Naszym ulubionym działem są 
eksperymenty, uwielbiamy gdy coś wybucha, zmienia się lub 
sprawia, że wołamy „wow”. Każda chwila spędzona wspólnie 
daje nam mnóstwo satysfakcji, niezależnie czy lepimy  
z plasteliny, wycinamy z kartonu czy razem czytamy książkę. 
Jeśli chcecie zerknąd do naszego świata, już dziś zapraszam Was 
na bloga www.mamawdomu.pl, zobaczcie co aktualnie 
tworzymy, gdzie jeździmy i w jakie gry gramy. Komentujcie, 
piszcie i bawcie się razem z nami! Zapraszam!” – autorka bloga 
www.mamawdomu.pl 
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„Mam na imię Kasia.  Jestem oczekującą na synka mamą 
dwulatki. Bloga założyłam, gdy Niunia miała niecały roczek. 
Można więc znaleźd na nim propozycje zabaw dla tych 
najmłodszych Szkrabów, przeplatane zajęciami dla  
odwiedzających nas czasem przedszkolaków. Z przyjemnością 
wymyślam sposoby na nasze małe, wspólne radości i nowe 
rodzinne, wesołe zwyczaje. Serdecznie zapraszam do 
odwiedzenia naszej strony i do aktywnej wymiany pomysłów  
i doświadczeo na Fecabook’u. ” – autorka bloga 
www.maleradosci.pl 

„Mam na imię Magda, jestem mamą czterolatki i za kilka 
chwil po raz drugi zostanę mamą. Z wykształcenia jestem 
nauczycielem wczesnoszkolnym i oligofrenopedagogiem. 
Blog powstał dośd spontanicznie. Miał byd sposobem na 
realizowanie moich pasji, metodą systematyzowania 
pomysłów i miejscem, z którego inni będą mogli czerpad 
inspiracje do twórczej pracy ze swoimi dziedmi. Z czasem 
ewoluował, dojrzewał i dziś jest to blog, którego ja sama 
nie umiem włożyd w żadne ramy. Piszę o tym, co mnie  
w danej chwili interesuje, zajmuje, czym chcę się podzielid 
z moimi czytelnikami, dlatego też znajdziecie w nim nie 
tylko twórcze pomysły, inspiracje i sposoby na kreatywne 
spędzanie wolnego czasu ale i odrobinę naszego życia,  
a także moje potyczki z wszelkiego rodzaju rękodziełem. 
Uwielbiam czytad, dlatego też najlepiej odpoczywam  
z książką i kubkiem kawy (aktualnie zbożowej;)), lubię też 
dobrą kuchnię. Jeśli jesteście ciekawi, co jeszcze u mnie 
słychad, to zapraszam serdecznie na mojego bloga 
wbiegupisane.blogspot.com.” - autorka bloga 
wbiegupisane.blogspot.com 
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