
MIKOŁAJ z ROLKI

Przygotuj:

rolkę po ręczniku papierowym 

czerwoną bibułę,
watę lub wacik kosmetyczny,
klej,
nożyczki,
czarny pisak,
jeśli masz to czarny pomponik lub
bibułę, żeby zrobić kuleczkę na nos,
białą kartkę z bloku ryzunkowego,
kredki (żeby pokolorować buzię
mikołaja)

       lub papierze toaletowym,

Jeśli używasz rolki po ręcznikach papierowych odetnij z niej kawałek ok. 10-12cm. Rolkę po
papierze toaletowym wykorzystaj taką jaka jest. 
Rozwiń bibułę i przyłóż do niej rolkę. Utnij taki kawałek bibuły, aby na wysokość mieć u góry
ok. 5 cm więcej (czapka Mikołaja), a na szerokość tak, aby owinąć rolkę bibułą dookoła. 
Przyklej bibułę do rolki. Nadmiar, który został u góry - będzie czapką. Zbierz go do jednego
punktu, tak aby powstał trójkąt i końcówkę sklej lub skręć delikatnie w palcach. Zrób kulkę
z waty lub wytnij kółeczko z papieru i przyklej na wierzchołek trójkąta - czapka prawie gotowa.
Wytnij z białej kartki       buzię Mikołaja i jeśli chcesz pokoloruj ją. Narysuj oczy i przyklej lub
narysuj nos. Powstałą buzię przyklej do rolki w taki sposób, aby góra buzi była równo                 
 z krawędzią rolki na górze.
Urwij pasek waty i przyklej go dookoła, aby powstało "futerko" na czapce  nad buzią Mikołaja.
Teraz weź watę i przyklej Mikołajowi brodę (tak jak na zdjęciu). Jeśli nie masz waty możesz użyć
wacika kosmetycznego albo zrobić brodę z białej kartki, nacinając ją na końcu z jednej strony
i lekko podkręcając np. na kredce.
Na brzuchu Mikołaja poniżej brody narysuj pasek. Wytnij ręce i przyklej je i... Mikołaj gotowy!

Wykonanie: 
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Zrób to sam 
MIKOŁAJ

Jak się już pewnie domyślasz dzisiejsze zadanie polega na zrobieniu MIKOŁAJA! 

Możesz skorzystać z naszych propozycji, ale stworzyć Mikołaja według własnego pomysłu z rzeczy,
które masz w domu.
Drodzy Rodzice dzisiaj dzieci szczególnie młodsze  będa potrzebować Waszej pomocy.

Oto nasze propozycje: 



Zrób to sam 
MIKOŁAJ

Czerwoną kartkę z bloku formatu A4 przetnij na pół. Weź jedną część, zwiń ją w stożek i sklej,
aby stożek się nie rozszedł. Wyrównaj dół odcinając to, co jest niepotrzebne. Teraz stożek
powinien stabilnie stać. 
Utnij pasek bibuły ok. 20 cm długości i 3 cm szerokości. Na długości złóż go na pół i skręć
całość w palcach - powstanie "sznureczek ". Owiń go wokół palca - nadasz mu kształt lekkiej
sprężynki. Jeden koniec sznureczka przyklej do wierzchołka stożka, a do drugiego końca
przymocuj pompon.
Wytnij z białej kartki wąsy oraz pasek długości połowy stożka i szerokości ok. 6-7 cm. Natnij
kartkę kilkukrotnie z jednej strony do połowy długości kartki - tak powstanie broda Mikołaj. Dla
lepszego efektu każdy pasek, który powstał przez nacięcie kartki możesz podkręcić przy
pomocy kredki - nawijając go na nią,  ale uwaga w kierunku góry kartki.  Nad brodą narysuj
oczy. przyklej wąsy, przyklej lub narysuj nos (zdjęcie poniżej). Powstała buzia z brodą. Teraz
przyklej ją do stożka. Powyżej dookoła przyklej biały pasek papieru - powstała czapka.
Jeśli chcesz możesz wyciąć i przykleić ręce  i... Mikołaj gotowy!

Wykonanie: 
1.

2.

3.

4.

MIKOŁAJ ze STOŻKA

Przygotuj:

czerwoną kartkę z bloku rysunkowego,
białą kartkę z bloku rysunkowego,
klej,
nożyczki,
czarny pisak,
jeśli masz to mały pomponik lub bibułę,
żeby zrobić kuleczkę na nos,
białą bibułę,
watę na pompon przy czapce (może być
również kuleczka z białej bibuły lub
wycięte kółeczko)



Zrób to sam 
MIKOŁAJ

Z czerwonej kartki wytnij trójkąt. Ważne aby był wąski i długi,
tak, aby można go było zgiąć w 1/3 wysokości i zrobić czapkę
(jak na zdjęciu).
Wytnij z białej kartki buzię Mikołaja i jeśli chcesz pokoloruj ją.
Narysuj oczy i przyklej lub narysuj nos. 
Weź wacik i wytnij z niego brodę, wąsy i futerko na czapkę
Mikołaja.
Przyklej buzię Mikołaja do trójkąta i naklej na nią brodę i
wąsy, a powyżej nad buzią "futerko" czapki.
Na wierzchołku zagiętego trójkąta przyklej pompon. Poniżej
brody namaluj na brzuchu Mikołaja pasek. Możesz wyciąć
ręce i nogi i przykleić je Mikołajowi.
Teraz już wystarczy pod zgięciem przykleić tasiemkę lub
sznureczek i Mikołaj gotowy.

Wykonanie: 

Mikołaj nr 1
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MIKOŁAJ z TRÓJKĄTA

Przygotuj:

czerwoną kartkę z bloku technicznego,
białą kartkę z bloku rysunkowego,
klej,
nożyczki,
czarny pisak,
jeśli masz to mały pomponik lub bibułę,
żeby zrobić kuleczkę na nos,
wacik kosmetyczny,
watę na pompon przy czapce (może być
również kuleczka z białej bibuły lub
wycięte kółeczko),
tasiemkę lub sznureczek (żebby zrobić
zawieszkę)

Z czerwonej kartki wytnij trójkąt wysokości 8-10 cm.
Z białej kartki wytnij:
buzię Mikołaja i jeśli chcesz pokoloruj ją. Narysuj oczy i przyklej lub narysuj nos. 
pasek ok 10 cm długości i 4 cm szerokości oraz 5 cm. długości i 1 cm szerokości. Oba
paski złóż w harmonijkę. Większą harmonijkę złóż na pół i sklej jej końce - to broda
Mikołaja. 
 Przyklej buzię do trójkąta i naklej na nią brodę. Z mniejszej harmonijki nad buzią zrób
"futerko" mikołajowej czapki.
Na wierzchołku trójkąta przyklej pompon. 
Teraz już wystarczy z tyłu przykleić tasiemkę lub sznureczek i Mikołaj gotowy.

Mikołaj nr 2
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