
Klasa 1a PP                         _ Przysposobienie do pracy- rękodzieło z plastyką 

 

 

                  Temat: Skarbonka świnka – rękodzieło z recyklingu.  
   

Planowany termin zajęć: 16.06.17.06.18.06.2020r. 
Termin przysyłania prac: do 25.06.2020r.  

 

Przygotuj:                                do 1 wersji- robimy tylko świnkę 

@  dużą butelkę plastykową po wodzie lub napoju, 

@ 4 małe butelki – odcięte szyjki z nakrętkami na nóżki, 

@wycięte z pozostałej części małych butelek uszy, 

@kawałek rzemyka lub sprężynki na ogonek, 

@ 2 gotowe oczka z plastyku lub 2 kółeczka z czarnego filcu, 

@ farba różowa ( lub inna) do plastyku w puszce lub sprayu, 

@klej do plastyku lub na ciepło 

                                                     do 2 wersji tylko dla chętnych - robimy tylko świnkę z wagą 

Przygotuj dodatkowo: sklejkę, wiertarkę i sznurek ( patrz – instrukcja na 1 filmie ) 

 

Zanim zaczniesz pracę obejrzyj filmy , których adresy internetowe masz na końcu strony 

 

Wykonanie świnki: 

Krok 1 i 2/   Dużą plastykową butelkę  przetnij ostrożnie w gładkiej części              

i połącz  

Krok 3/ Ostrożnie przetnij otwór do wrzucania monet 

Krok 4/ Przyklej ( najlepiej klejem na ciepło) uszy, ogon          

i nóżki.  

 

 

 

 Przykładowe szablony i wymiary  
                                                                w  centymetrach  na : uszy, długość ogona 
                                                                                i oczy. Oczywiście zrobić to według własnego  
                                                             gustu. 

 



Krok 5 /  Odkręć i pomaluj nakrętkę  - ryjek świnki.  

Krok 6 / Pomaluj świnkę . 

Krok 7 / Po wyschnięciu  przykręć nakrętkę -ryjek. Przyklej lub namaluj oczy. 

 

Twoja świnka skarbonka jest gotowa! 

 

 

 

 

 

Pamiętaj, ze twoja świnka skarbonka wcale nie musi być taka ,                

jak moja. 

Możesz ją pomalować lub okleić  w dowolny sposób.  
Przykłady znajdziesz na filmikach nr 2 i 3 

 

 

Zadanie 2 dla chętnych -świnka skarbonka z wagą 

To zadanie jest dowolne . Możesz je zrobić jeśli masz warunki ku temu i ochotę. 

Obejrzyj do końca filmik nr 1 i zdecyduj sam robić ,czy nie. 

 

ZAJRZYJ NA TE STRONY I OBEJRZYJ FILMY INSTRIKTAŻOWO _ POMOCNICZE: 

Film nr 1/      

https://www.youtube.com/watch?v=_-og2L-Rz0Y     

Film nr 2/   
https://pl.pinterest.com/pin/456763587209061450/?nic_v1=1ati7GxPn9jjfc%2BSU7IlQiD5%2FwTAU3JpCM%2B1y5h5VEybty

GounMIRTNJVDAydEgGKi  

Film nr 3/ 

 https://www.youtube.com/watch?v=LJq1 UUX7Vlo 
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