
Dzień dobry! 

Przesyłam Wam różne różności, z rolek i masy solnej. Na końcu instrukcja jak zrobić ruchome oczka.  

 Powodzenia! 

Anna Janas  

 

Zajączki 

https://www.youtube.com/watch?v=wAVTm1nNFx8 zajączek ze skarpety 

Potrzebne będą: 

 Skarpeta (oczywiście wyprana )  

 Sznurek 

 Wstążka lub inna tasiemka (może być ozdobna gumka do włosów) 

 Mazak/marker 

 Ryż lub: kasza/żwirek/piasek 

 Nożyczki 

 Do wsypywania ryżu przyda nam się taśma klejąca (duża) lub lejek 

 

Zajączki z rolki papieru: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=x9WDjHAtaXw zajączek z rolki 

Potrzebne będą: 

 Rolka po papierze 

 Farby (pomalowanie rolki)  i mazaki (oczy, wąsy) 

 Filc lub kawałek materiału, pianki lub papier kolorowy (uszy), 

możesz też wypełnić uszy farbą lub mazakiem  

 Pomponik, jeżeli nie masz możesz go zastąpić: kawałkiem 

plasteliny, waty lub bibuły zwiniętej w kulkę, lub nosek namalować. 

 Klej lub taśma dwustronna, nożyczki, pędzelek 

 

2. https://www.youtube.com/watch?v=vkmbDV4a1Ds Zajączek z 

rolki 

Potrzebne będą: 

 Rolka po papierze 

 Farby (pomalowanie rolki)  

 Mazak do namalowania pyszczka  

 Kredki  

 Pianka lub Papier techniczny (uszy i łapki),  

 Pianką lub filcem/materiałem/papierem kolorowym wyklejamy 

środek ucha (możemy go pokolorować) 

 Oczka ruchome (instrukcja na ostatniej stronie jak je zrobić samemu), możesz je namalować na 

kartce, wyciąć i przykleić  

 Wstążeczka lub inne ozdoby pasmanteryjne/cekiny 

 Taśma dwustronna lub klej, nożyczki, pędzelek 
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Owieczka 

https://www.youtube.com/watch?v=VBxAsP_9GXU 

owieczka z rolki  

Potrzebne będą: 

 Rolka papieru 

 Wata, wykałaczka 

 Klej, nożyczki, ołówek, mazak 

 Wstążeczka 

 Ruchome oczy 

 Ziarenko kaszy lub soczewicy itp. (nosek) 

 

Kurczaczek z opakowania po Kinder 

niespodziance  

https://www.youtube.com/watch?v=YsaQnhepTEM  

Potrzebne będą: 

  Jajko po Kinder niespodziance 

 Czerwony i żółty papier techniczny 

 Ruchome oczy 

 Klej, nożyczki 

 

Masa solna 

1. https://www.youtube.com/watch?v=ZzwEPHfnsEM  

kurczaczek i baranek  

Potrzebne będą: 

 Masa solna (szklanka mąki, szklanka soli, pół 

szklanki wody), pieczemy w piekarniku (80 stopni) 

 Farby 

 Pianka lub filc/papier techniczny 

 Mazak  

Baranki 

2. https://www.youtube.com/watch?v=aBSpGO9Gm7c  

 

 

 

 

 

 

3. https://www.youtube.com/watch?v=npfpXBc_bDY baranek dla wytrwałych 

(https://www.inspirello.pl/filmy/285-masa-solna-jak-zrobic-mase-solna-krok-po-kroku.html) przepis na mase  
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Jak zrobić ruchome oczy: 

 

Potrzebne są:  

 Puste opakowanie po tabletkach 

 Biała i czarna kartka tekturowa  

 Może być pieprz/koralik itp. jako źrenica, albo kartka pomalowana na czarno 

 Nożyczki, klej, ołówek  

   

   

   

Źródło: https://tipy.interia.pl/artykul_21462,jak-zrobic-ruchome-oczy-do-zabawek,9.html  
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