
Klasa 8 

 _  Zajęcia artystyczne  (  plastyka & rękodzieło ) pozalekcyjne 

 

Temat zajęć : Ekodesing – wyplatanki z papieru_, robimy papierowe rurki. 

Planowany termin zajęć w szkole: 20.04.2020 

Zagajenie:  w dniu dzisiejszym zaczniemy cykl zajęć związanych z tzw. wikliną papierową. Wiecie ,że coraz 

modniejsze w świecie staje się wykorzystywanie różnych , na pozór niepotrzebnych materiałów i nadawanie im 

drugiego życia. Takim właśnie odpadkowym materiałem będą dla nas stare , niepotrzebne gazety, ulotki 

reklamowe ,papier dekoracyjny. Przez kilka zajęć będziemy tworzyć różnego rodzaju praktyczne gadżety ze 

zdawałoby się niepotrzebnych rzeczy. Zabawimy się w wyplatanki z papieru. Musimy najpierw jednak 

przygotować sobie bazę do pracy – i to będzie zadanie dzisiejszych zajęć. 

Zadania do wykonania: 

1/ Przygotuj sobie następujące materiały: 

- podkładkę na stolik  

- klej biurowy, wikol lub magik ( do wyboru) 

-długie papryczki do szaszłyków ( wybierz najgrubsze) 

- kilkanaście arkuszy papieru do ksero 

- różnego rodzaju gazety ( wybieraj te ,które nie mają papieru sztywnego i błyszczącego papieru) 

- nożyczki lub nóż do tapet 

-kartonik np. po butach lub inny podobnych rozmiarów pojemnik ,kosz 

2/Zrób  rurki z papierowej wikliny.  Jak je wykonać?  Zobacz instrukcję krok po kroku. 

• Najpierw rozłóż gazety i powyjmuj spinacze 

 

• Następnie należy pociąć gazetę lub kartkę na równe wąskie paski. W przypadku dwóch stron 
gazetowych najlepiej jest to zrobić, dzieląc papier na osiem równych części wzdłuż dłuższych boków. 
Można to zrobić na różne sposoby: 

 

 

 

1 / Możesz odmierzyć i pociąć gazetę na   

równe paski przy pomocy linijki 



 

 

 

 

 

Złóż starannie kartkę na pół wzdłuż dłuższego brzegu, a następnie rozetnij w miejscu złożenia przy 
pomocy noża do tapet (ostrożnie) lub nożyczek. Połówki złóż ponownie i rozetnij. Z jednej kartki 
powinno wyjść tobie 8 równych pasków. 

• Następnie kawałki papieru trzeba zwinąć pod lekkim skosem, dzięki czemu rurki nie będą się rozwijać. 
Pomogą przy tym patyczki do szaszłyków. 

 

 

 

 

 

 

• Rurki z papierowej wikliny nie powinny się rozwijać. Gdy tak się jednak stanie, należy zwinąć je raz 
jeszcze. 

 

 

 

• Klej należy zastosować na samym końcu, smarując róg, a ostatnim elementem jest wyciągnięcie 
patyczka. 

 
 
 
 
 
 
 

 

• Przygotowane tak rurki ( zrób jak najwięcej) z gazet i z papieru ksero -przechowaj w 
przygotowanym kartonie do następnego poniedziałku, gdy zaczniemy robić różne cudeńka z 
tych rurek. 

 

2/  Możesz tez zrobić poprzez składanie – tu pokazano na kartce A4 do  ksero: 

Przypominam tym ,którzy jeszcze nie przesłali zdjęć wykonanych przez was wyrobów ozdób wielkanocnych  

ze sznurka jutowego ,by je dosłali na mój na adres mailowy.  


