
JESIEŃ 

KREATYWNE POMYSŁY
KROK PO KROKU



Przedstawiam pomysły, jak zrobić ozdoby i dekoracje

jesienne bez posiadania umiejętności plastycznych,

technicznych oraz bez dużych nakładów finansowych.

 Krok po kroku, jak wykonać ciekawe ozdoby 

i dekoracje jesienne.

Justyna- nauczyciel, wychowawca. Od dwunastu lat pracuję 

z młodzieżą niedostosowaną społecznie metodą twórczej

resocjalizacji wg założeń M. Konopczyńskiego. Stworzyłam

publikację „Twórcza praca Kreatywnego Wychowawcy 

w procesie resocjalizacji młodzieży niedostosowanej w MOW 

w ZPO nr 3 we Wrocławiu” na stronie ore.edu.pl w zakładce

metody pracy w placówkach. Od kilku lat prowadzę popularnego

bloga „Kreatywny Wychowawca” dla nauczycieli, wychowawców

i rodziców.  



MATERIAŁY:
papier toaletowy
bibuła w różnych odcieniach koloru pomarańczowego
brązowa papierowa torba eko
patyk o długości ok. 10cm 
zielona kartka papieru technicznego
nożyczki
klej

DYNIE



4.3.

Następnie chwytaj po kolei rogi bibuły i wkładaj
je do środka rolki formując kształt dyni.  

W środek włóż patyk. Z zielonego papieru wytnij
listki i przyklej je do patyka. Z torby eko wytnij
dwa paski o szerokości 2cm i skręcaj je 
w palcach. Następnie zawiń je na ołówek 
i powstanie spirala. Dołącz je do gałązki.   

SZABLON LIŚCIA 1:1

Wytnij prostokąt (o wymiarach 65cm na 50cm) 
z bibuły, połóż go na płasko. Postaw rolkę
papieru na bibule. 

Z rolki papieru rozwiń około 4 metry papieru 
i uformuj go wokół niej. 
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1. 2.



LIŚCIE

MATERIAŁY:
kolorowy papier rysunkowy
nożyczki
ołówek

            



KROK PO KROKU
1.

Odrysuj liście na kolorowym papierze.

2.

Wytnij liście z szablonu.

3. 4.

5. 6.

Wytnij odrysowane liście. Złóż liścia na pół i od góry pod kątem składaj w
harmonijkę (jak do wachlarza).

Złożone w harmonijkę liście rozłóż. Gotowe liście z papieru 3D. 



SZABLONY LIŚCI 1:1



SOWY Z SZYSZEK

MATERIAŁY:
szyszki sosny
ruchome oczka o średnicy 1cm 
kartki papieru technicznego (pomarańczowa, biała, brązowa)
cienka gałązka
czarny długopis lub cienkopis
klej
nożyczki
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1. 2.

3. 4.

Złóż ze sobą szyszki wkładając jedną do
drugiej. Dodatkowo możesz połączyć je za
pomocą kleju. 

Na białych kółkach narysuj czarnym
długopisem linie od środka na zewnątrz. Na
gotowy element przyklej ruchome oczko.

Z papieru wytnij nos, oczy oraz skrzydła.

SZABLONY 1:1
Nos Oko x2 Skrzydło x2

Przyklej papierowe elementy do szyszek.
Następnie cienkie gałązki przyklej nad oczy
sówki.



Jesienne zwierzęta

MATERIAŁY:
koraliki Hama
podkładka do koralików midi - duże koło
żelazko
papier do pieczenia  

Polecam sklep www.shopick.pl, w którym możecie Państwo kupić koraliki
Hama oraz podkładki, a także różne dodatki, np. plastikową pęsetę. 
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1. 2.

3. 4.

Ułóż  koraliki według wzoru. Pomocna może
być pęseta. 

Na gotowy wzór połóż papier do pieczenia i
zaprasuj żelazkiem. 

Po ostygnięciu ściągnij liska z podkładki. Zwięrzęta mogą być podkładkami pod kubek.

DOBRE RADY:
 Jak prasować? Żelazko rozgrzewamy na maksymalną temperaturę. Całą 
 powierzchnią przyciskamy i prasujemy cztery razy, następnie podnosimy 
 żelazko i zerkamy czy wszystkie koraliki połączyły się ze sobą, jeżeli nie to 
 wykonujemy kolejne dwa ruchy po wzorze. Po połączeniu się koralików

1.

       w celu utrwalenia wzoru prasujemy jeszcze dwa razy, żeby wzór był trwały.   
   2.  Po ściągnięciu papieru do pieczenia czekamy aż wzór ostygnie, w przeciwnym 
        wypadku grozi to poparzeniem
   3.  W celu utrwalenia kształtu możemy położyć na niego książkę na około 5 minut.



WZORY

Idealnie nadają się jako podkładki pod kubek.



SOWY Z PAPIERU

MATERIAŁY:
kolorowy papier techniczny
nożyczki
ołówek
klej 
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1.

2.

Wytnij elementy z szablonu i odrysuj je ołówkiem na
kolorowych kartkach papieru technicznego. Następnie wytnij
wszystkie elementy.

Wycięte elementy połącz za pomocą kleju. Na koniec możesz
delikatnie powyginać wystające elementy, żeby stworzyć efekt
3D. 



SZABLONY 1:1
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