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Świę ta Bo że go Na ro dze nia, okres po prze dza ją cy je oraz kar na wał
to pięk ny i szcze gól ny czas na kre atyw ne roz bu dze nie dziec ka

pod wzglę dem pla stycz nym. W cza sie tym du żo roz ma wia my o pre -
zen tach, szop ce, ko lę dach, a na uli cach, pla cach oraz w róż ne go ro dza ju

po miesz cze niach oglą da my świe cą ce cho in ki ory gi nal nie ude ko ro wa ne.
Okna wi tryn skle po wych błysz czą świą tecz nie i kar na wa ło wo. Za -
uwa ża to rów nież dziec ko, któ re za chwy co ne, np. gwiaz dą, anioł -
kiem czy szop ką, pra gnie wszyst ko zro bić sa mo i od ra zu, a od -
po wied nio po pro wa dzo ne przez na uczy cie la -wy cho waw cę

z za pa łem za bie rze się do pra cy. 
Proponuje my ła twe do wy ko na nia ozdoby: anio ły z kar to -

nu, z kre pi ny czy ma lo wa ne na pla sti ku*. Wspa nia le wy -
glą da ją za wie szo ne na cho in ce, usta wio ne na świą tecz -

nym (lub uro dzi no wym) sto le. Dziec ko mo że je spre zen-
to wać ko muś bli skie mu ja ko po da ru nek pod cho in kę czy z ja kiejś
in nej oka zji. Wy ko na nie anio łów jest pro ste i nie wy ma ga wy szu -

ka nych ma te ria łów. Moż na je zro bić ra zem z dziec kiem, by po -
tem za chę cić je do pra cy in dy wi du al nej. Na stęp ne

pro po zy cje to ła twa do wy ko na nia szop ka bo żo na -
ro dze nio wa i ma lo wa ne ko li ście gwiaz dy. Pro po nu -
je my rów nież kil ka wier szy, któ re umi lą świą tecz ny

na strój.

Ży czy my mi łej i twór czej pra cy
w ro dzin nej at mos fe rze.

n Maria Gołębiewska, Bożena Rytel

W świątecznym nastroju

Magia Świąt

* Aniołki malowane są białym flamastrem olejowym na przeźroczystej folii. Wycięte (po 10 minutach) można
zawiesić na nitce lub przykleić do cienkiego patyczka.

W noc Bo że go Na ro dze nia
W noc Bo że go Na ro dze nia 
rę ce so bie po daj my
na zgo dę na mi łość
ko lę dę za śpie waj my
z anio ła mi, pa ste rza mi, kró la mi
chwal my Pa na nad Pa ny 
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Anio ły z kar to nu
Anioł ze zło żo ny mi rącz ka mi 
Potrzebne materiały:
– bia ły kar ton,
– no życz ki,
– fla ma stry lub far by,
– klej CR.
Wy ko na nie:
1. Ze zło żo ne go na pół kar to -
nu wy tnij skrzy dła i anio ła
(rys. 1, 2, 2a).
2. Przy klej skrzy dła na ple cach
i sklej dło nie anio ła.
3. Ten anioł jest ca ły bia ły, ale

moż na go rów nież po ko lo ro wać, na głów ce przy kle ić
wło sy z włócz ki, po cię tej kre pi ny, ni tek lub wa ty.
4. Je śli chcesz zro bić anio ła z rys. 3, naj pierw go po ma -
luj fla ma strem, a po tem wy tnij i sklej.

Mój pre zent
Dla ma my i ta ty 
ten anioł skrzy dla ty
rącz ki mu zle pię
gwiaz dę przy le pię
oczy i usta na ma lu ję
wy tnę go i ro dzi com po da ru ję
w świę tą noc Na ro dze nia Bo że go
Two je go, Pa nie Je zu, Two je go

rys. 2a

rozłożone skrzydła
anioła

Sposób wycinania aniołów ze złożonego na pół kartonu

ze złożonymi rączkami

miejsce sklejenia

rys. 4

rys. 5

rys. 1

rys. 2

linia
złożenia

z otwartymi
rączkami

rys. 3

Anioł wycięty z kartonu

Anioł z otwar ty mi rącz ka mi
Anio ła te go ro bi się w iden tycz ny spo sób, jak anio ła ze zło żo ny -
mi rącz ka mi, ty le tyl ko, że for ma skrzy deł mo że być in na, a rę ce
są tu roz ło żo ne (rys. 4 i 5).
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Anioł z kre pi ny, ser wet ki pa pie ro wej 
lub pa pie ru to a le to we go
Potrzebne materiały:
– bia ły kar ton,
– pi sa ki,
– no życz ki,
– klej CR,
– kre pi na, ser wet ki pa pie ro we, 

bia ły pa pier to a le to wy.

Wy ko na nie: 
1. Wy tnij skrzy dła.

2. Na ma luj na kar to nie głów kę
anio ła, wło sy, oczy, usta, koł nie -
rzyk.
3. Z ka wał ka kre pi ny, ser wet ki
pa pie ro wej lub pa pie ru to a le to -
we go ufor muj zmarsz czo ną su -
kien kę. Gó rę su kien ki ści śnij
tak, aby moż na ją by ło przy kle ić
mię dzy skrzy dła mi a gło wą
anio ła. 
4. W przy pad ku anio ła z kre pi -
ny, gło wę moż na zro bić z ma łej
bomb ki, drewnianego koralika
lub wa ty owi nię tej bia łą raj sto -
pą. Kry zę pod szy ją ścią ga się
ozdob ną ni tecz ką (rys. 6).

rys. 6

papierowe
przedłużenie
szyjki bombki

Ma mie i ta cie
Po pro ście do do mu anio ły
dom bę dzie spo koj ny i we so ły

Bab ci i dziad ko wi
Niech was pil nu ją anio ły
na co dzień i od świę ta
niech dzia dziuś bę dzie we so ły
ba bu nia uśmiech nię ta
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Fot. 1

rys. 7

rys. 8

linia zagięcia

Ko lo ro we gwiaz dy
Potrzebne materiały:
– kwa dra to we bia łe kar to ny,
– ko lo ro we fla ma stry,
– pędz le i far by.

Wy ko na nie:
1. Po obu stro nach kwa dra tu bia łe go kar to -

nu cen tral nie na ma luj roz ma ite ko lo ro we
kół ka.

2. Ze gnij kar ton rów niut ko po prze kąt nej
(rys. 7). Uzy ska ną for mę trój ką ta ze gnij
jesz cze dwu krot nie, tak, że by utwo rzył
się, mniej szy trój kąt. 

3. Zło żo ną for mę na tnij, za czy na jąc od
krót sze go ro gu (rys. 8).

4. Roz łóż gwiaz dę i za gnieć wszyst kie dłu -
gie od cin ki (grzbie ty) gwiaz dy (fot. 1).

5. Po dru giej stro nie zrób po dob nie, zgi na -
jąc krót sze od cin ki (fot.). Brze gi gwiaz dy
lub wy sta ją ce ro gi po ma luj pędz lem we -
dług uzna nia.

Z te go ro dza ju gwiaz dek moż na zro bić pięk -
ny bo żo na ro dze nio wy stro ik. 

Gwiaz da be tle jem ska
Wska zu je dro gę
wy so ko na nie bie
scho dzi jed nak w po trze bie
do mnie i do cie bie
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Szop ka z kar to nu
Po trzeb ne są na stę pu ją ce ma te ria ły:
– blok tech nicz ny A -4 z ko lo ro wy mi kar to na mi,
– bo żo na ro dze nio wy ob ra zek,
– far by akwa re le lub pla ka tów ki,
– pę dzel i no życz ki, 
– klej CR.

Wy ko na nie:
1. Za ma luj smu ga mi bia ły kar ton tak, aby przy po mi nał drew no. 
2. Na wy schnię tym kar to nie od ry suj odpo-
wiednio powiększoną for mę szop ki (rys. 1).
3. Wy tnij szop kę i ufor muj, za gi na jąc
w od po wied nich miej scach za zna czo -
nych li nią prze ry wa ną (rys. 1).
4. Przy klej szop kę na nie bie skim
lub gra na to wym kar to nie imi tu ją -
cym noc. Przy klej ją w ten spo sób,
że by dół kar to nu po za gię ciu
two rzył coś w ro dza ju pod ło gi.
5. Nad szop ką umieść gwiaz dę
i gwiazd ki (wy tnij i przy klej),
w środ ku szop ki przy klej bo żo -
na ro dze nio wy ob ra zek.
6. Ze zło żo ne go na pół zie lo ne -
go kar to nu wy tnij cho in ki i przy -
klej je z obu stron szop ki
(rys. 2).
7. Aby szop ka sta bil nie sta ła,
z ty łu przy klej wspor nik 
(rys. 3).

Pod cho in ką
Tu szop ka i gwiaz da
tam anioł skrzy dla ty
dla mnie 
dla ma my
dla ta ty*

rys. 1

rys. 2

rys. 3

linie zagięcia

płaszczyzna sklejenia krawędzie obrazka

* Wiersze – Bożena Rytel.


