
Podwodny Świat z talerzyków papierowych

Potrzebne materiały:
• Talerzyki papierowe (141044)

• Farby akrylowe (627763)

• Farby do malowania palcami (071830)

• Farby fluorescencyjne

• Brokat (680547)

• Krepina (072380)

• Papier przeźroczysty (072440)

• Wstążki satynowe (076725)

• Kolorowe tasiemki

• Koralki "Diamentowy blask“ (040095)

• Ruchome oczy (181369)

• Srebrne i złote nici (671710)

• Samoprzylepne kropki (180601)

• Mix muszelek (182501)

• Szklane kamyki (074020)

Będziesz również potrzebować:

• Ołówek i papier z kalką

• Kredki ołówkowe (072053) lub pisaki (151041)

• Zestaw pędzelków (071356)

• Nożyczki (074586)

• Zszywacz ze zszywkami

• Pistolet do kleju na gorąco (157029)

• Obcążki do dziurkowania (078110)

• Igły do nawlekania (078004)

Do dzieła!
Konik morski:

Na każdego konika potrzebujesz 3 talerzyki

1. Wydrukuj szablony, przy pomocy ołówka i kalki odbij na talerzyku korpus i płetwy, wytnij.

2. Pomaluj korpus i płetwy, udekoruj brokatowymi pisakami i pozostaw do wyschnięcia.

3. Przyklej płetwy z boku ciała kroplą gorącego kleju.

4. Przyklej ruchome oczy.

5. Obcążkami do robienia dziurek zrób 2 otwory na: głowie i na ogonie.

6. Przewlecz przez dziurki odpowiedniej długości nić. Jednocześnie nawlekaj perły i po każdej z nich rób pęk,
aby się nie zsuwały. Dodaj kolejne ozdoby: muszelki, klejnoty, świecące kropki (klej na gorąco).

https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/dzialania-tworcze-plastyka-majsterkowanie/artykuly-podstawowe/farby/6380/farby-akrylowe-creall-zestaw-6-x-80-ml
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/dzialania-tworcze-plastyka-majsterkowanie/artykuly-podstawowe/farby/3927/wehrfritz-farby-do-malowania-palcami-zestaw-8-x-750-ml
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/dzialania-tworcze-plastyka-majsterkowanie/artykuly-podstawowe/artykuly-dekoracyjne-wykonczeniowe/6492/asortyment-brokatowy-10-czesci-9-5-ml
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/dzialania-tworcze-plastyka-majsterkowanie/artykuly-podstawowe/papiery-kreatywne/3982/krepina-mieszana-paczka-10-rolek
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/dzialania-tworcze-plastyka-majsterkowanie/artykuly-podstawowe/papiery-kreatywne/3992/papier-przezroczysty-opakowanie-mieszane-50-arkuszy
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/dzialania-tworcze-plastyka-majsterkowanie/artykuly-podstawowe/artykuly-dekoracyjne-wykonczeniowe/4367/zestaw-satynowych-wstazek-9-rolek
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/dzialania-tworcze-plastyka-majsterkowanie/artykuly-podstawowe/koraliki/3220/koraliki-diamentowy-blask-500-g
https://wehrfritz.pl/detail/index/sArticle/7796
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/dzialania-tworcze-plastyka-majsterkowanie/techniki-plastyczne/szycie/6471/zloto-i-srebro-w-szpulkach-2-x-20-m-przedzy
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/dzialania-tworcze-plastyka-majsterkowanie/artykuly-podstawowe/artykuly-dekoracyjne-wykonczeniowe/4192/szklane-kamyki-opalizujace-ok.-240-sztuk
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/dzialania-tworcze-plastyka-majsterkowanie/artykuly-podstawowe/kredki-rysowanie/3940/zestaw-kredek-wehrfritz-24-rozne-kolory-grube-szesciokatne
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/dzialania-tworcze-plastyka-majsterkowanie/artykuly-podstawowe/flamastry/5585/grube-pisaki-48-sztuk
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/dzialania-tworcze-plastyka-majsterkowanie/artykuly-podstawowe/pedzle-i-akcesoria-do-malowania/3914/zestaw-roznych-pedzli-5-sztuk
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/dzialania-tworcze-plastyka-majsterkowanie/artykuly-podstawowe/wycinanie/4233/nozyczki-do-prac-recznych-male-6-sztuk?c=0
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/dzialania-tworcze-plastyka-majsterkowanie/artykuly-podstawowe/klejenie/5691/pistolet-do-kleju-maly
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/dzialania-tworcze-plastyka-majsterkowanie/artykuly-podstawowe/wycinanie/4432/obcazki-do-robienia-dziurek
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/dzialania-tworcze-plastyka-majsterkowanie/techniki-plastyczne/szycie/4429/igly-hafciarskie-tepe-bezpieczne-6-sztuk
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/dzialania-tworcze-plastyka-majsterkowanie/artykuly-podstawowe/artykuly-dekoracyjne-wykonczeniowe/6492/asortyment-brokatowy-10-czesci-9-5-ml
https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/dzialania-tworcze-plastyka-majsterkowanie/artykuly-podstawowe/artykuly-dekoracyjne-wykonczeniowe/6492/asortyment-brokatowy-10-czesci-9-5-ml
https://wehrfritz.pl/detail/index/sArticle/7797
https://wehrfritz.pl/detail/index/sArticle/7798
https://wehrfritz.pl/detail/index/sArticle/7799


Wskazówka: Informacje i ceny poszczególnych produktów znajdziesz w naszym sklepie internetowym na www.wehrfritz.pl

www.wehrfritz.pl


Wskazówka: Informacje i ceny poszczególnych produktów znajdziesz w naszym sklepie internetowym na www.wehrfritz.pl  

Rybka:

Na jedną rybkę potrzebujesz 3 - 4 talerzyki papierowe 2 na korpus, 1-2 na boki, płetwy, ogon.

1. Wszystkie talerzyki pomaluj farbami akrylowymi lub farbami do malowania palcami, a następnie pozostaw do
wyschnięcia.

2. Wytnij boki, ogon i płetwy, np. zginając talerzyk na części, 1/2, 1/3, 1/4 lub wycinając odpowiedni kształt
(zobacz przykłady poniżej).

3. Aby zrobić usta, wytnij ćwiartkę z każdego talerzyka.

4. Złącz odpowiednio wycięte talerzyki ze sobą i zszyj je zszywaczem. Dołącz ogon i płetwy.

5. Przyklej płetwy boczne i ruchome oczy klejem na gorąco.

Duże oczy do rękodzieła:
• ruchoma źrenica
• 5 różnych rozmiarów
• aż 120 sztuk

art. 181369

https://wehrfritz.pl/detail/index/sArticle/7796
www.wehrfritz.pl


Rybka rozdymka:

1. Dwa talerzyki pomaluj farbami akrylowymi lub farbami do malowania palcami, a następnie pozostaw do
wyschnięcia.

2. Krawędź talerzyków wytnij w kształt fali.

3. Wydrukuj szablon z płetwami,  przenieś go za pomocą kalki 2x na papierowy talerz i wytnij.

4. Złóż talerzyki razem i zszyj zszywaczem. Doklej płetwy z obu stron.

5. Przyklej ruchome oczy klejem na gorąco.

6. Namaluj usta pisakami lub kredkami.

Wskazówka: Informacje i ceny poszczególnych produktów znajdziesz w naszym sklepie internetowym na www.wehrfritz.pl

www.wehrfritz.pl


Żółw z okrągłym pancerzem

Na żółwika potrzebujesz 5 talerzyków papierowych

1. Wydrukuj szablony na głowę, płetwy i ogon, przenieś je na papierowe talerze i wytnij.

2. Wszystkie części jak i 2 talerzyki pomaluj farbami akrylowymi lub farbami do malowania palcami, a
następnie pozostaw do wyschnięcia.

3. Obydwa talerzyki na pancerz ozdób brokatowymi pisakami i pozostaw do wyschnięcia.

4. Złóż razem dwa talerzyki na pancerz i zszyj zszywaczem. Doczep głowę, płetwy i ogonek.

Żółw z półokrągłym pancerzem

Na żółwika potrzebujesz 4 talerzyki papierowe

1. Wydrukuj szablony na głowę, płetwy i ogon, przenieś je na papierowe talerze i wytnij.

2. Przetnij talerzyk na pół, tworząc dwie równe części pancerza.

3. Wszystkie części pomaluj farbami akrylowymi lub farbami do malowania palcami, a następnie pozostaw
do wyschnięcia.

4. Połówki pancerza ozdób brokatowymi pisakami i pozostaw do wyschnięcia.

5. Złóż razem dwie połówki pancerza i zszyj zszywaczem. Doczep głowę, płetwy i ogonek.

Wskazówka: Informacje i ceny poszczególnych produktów znajdziesz w naszym sklepie internetowym na www.wehrfritz.pl

Farby do malowania palcami:
• zestaw 8 kolorów
• pojemność 750 ml 
• ocena Oeko-Test ''sehr gut"

art.  071830 

https://wehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/dzialania-tworcze-plastyka-majsterkowanie/artykuly-podstawowe/farby/3927/wehrfritz-farby-do-malowania-palcami-zestaw-8-x-750-ml
www.wehrfritz.pl
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Meduza:

Na meduzę potrzebujesz 1 talerzyk.

1. Tyłów: Przetnij talerzyk na dwie różne części.

2. Obydwie części pomaluj farbami akrylowymi lub farbami do malowania palcami, a następnie pozostaw do
wyschnięcia.

3. Macki: Potnij satynową tasiemkę na paski dowolnej długości. Wytnij paski o szerokości 3 cm i dowolnej
długości z papieru przezroczystego i krepiny.

4. Przyklej paski do prostych krawędzi talerzyków od wewnątrz klejem na gorąco.

5. Złóż obie części razem i zszyj je za pomocą zszywacza.

Wskazówka: Aby uzyskać niezwykły efekt w ciemności warto użyć do malowania farb fluorescencyjnych. 

Montaż ozdób:

1. Za pomocą obcążek zrób otwory w płetwach, korpusie, ogonie (w zależności od zwierzątka).

2. Przewlecz nitkę przez otwory i zrób pętelki.

3. Dodaj ozdoby: klejem na gorąco przyklej kamyczki, muszelki, perełki, pomaluj brokatem, nawlecz na nitkę
koraliki lub poprostu udekoruj według własnego uznania.

ŻYCZYMY 
UDANEJ ZABAWY!

Więcej pomysłów i inspiracji na www.wehrfritz.pl/zrob-to-sam/

https://wehrfritz.pl/zrob-to-sam/



