
POSKLEJAMY DZIŚ
BAŁWANA?

Jak każdy z nas wie, ze śniegiem nigdy nic nie wiadomo! Pojawia się i znika… w tym roku
mogliśmy się cieszyć nim dość krótko, ale jeszcze nic straconego! 

Może nie ulepimy z niego bałwana, ale możecie stworzyć swój osobisty, 
papierowy odpowiednik śnieżnego przyjaciela.

Warsztat, który przygotowaliśmy dla Was w ramach Bajkowych Poranków na pewno 
Wam w tympomoże! Podążajcie za tą instrukcją, by wykonać własnego bałwanka 

z papierowych talerzyków.



Czego potrzebujesz?

• dwa talerzyki papierowe.
• nożyczki.
• taśmę dwustronną.
• guziki.
• wstążki.
• papier techniczny kolorowy.
• sizal, sznurki lub wata.
• różne elementy dekoracyjne: 
   ruchome samoprzylepne oczy,  
   diamenciki oraz inne dekoracje,  
   które upiększą Waszego bałwanka.

Weźcie dwa talerzyki – jeden większy 
na brzuszek, drugi mniejszy na głowę  

i połączcie je za pomocą taśmy 
dwustronnej. 

 
Jeśli macie talerze wygięte po bokach, 

możecie dodatkowo
uzyskać efekt przestrzenności  

– jak u nas!  
 

Weźcie dwa talerzyki – jeden większy 
na brzuszek, drugi mniejszy na głowę  

i połączcie je za pomocą taśmy 
dwustronnej. Jeśli macie talerze wygięte 

po bokach, możecie dodatkowo
uzyskać efekt przestrzenności  

– jak u nas!

KROK 1



Następnie dodajcie elementy ubioru 
oraz buzi bałwanka  

– my wybraliśmy guziczki, które
przykleiliśmy za pomocą taśmy 
dwustronnej do jego brzuszka,  

na nosek wybraliśmy
pomarańczowy pompon, a za oczka 

posłużyły gotowe elementy.

Kim byłby bałwanek bez szerokiego 
guziczkowego uśmiechu i kolorowego 

szalika! Możecie
użyć też innych dekoracji by bałwanek 

stał się prawdziwym śnieżnym 
stworkiem. Kim byłby bałwanek bez 
szerokiego guziczkowego uśmiechu i 

kolorowego szalika! Możecie
użyć też innych dekoracji by bałwanek 

stał się prawdziwym śnieżnym 
stworkiem.

KROK 2

KROK 3



Zdecydowaliśmy, by nasz zimowy 
przyjaciel miał także włosy i cylinder. 

Czerwoną czuprynkę
stworzyliśmy z sizalu (jest to bardzo 
mocne, charakterystyczne włókno 

otrzymywane z liści agawy
sizalowej). Ale możecie również użyć 

waty lub sznurka i przyczepić je za 
pomocą kleju lub użyć

zszywacza. Na włosy przykleiliśmy za 
pomocą taśmy dwustronnej czarny 

cylinder z papieru
technicznego.

I oto jest, nasz bałwanek z papierowych talerzyków!

KROK 4

GOTOWE!!!



Nie było to trudne prawda?  
Jeśli nie, możecie stworzyć jego miniaturowego przyjaciela również

używając talerzyka. Jak dobrze wytniecie materiał możecie uzyskać nawet efekt 
ruchu – nasz śnieżny kolega będzie mógł się kiwać na boki.  

Spróbujcie swoich sił i zróbcie inne śnieżne stworki
– ogranicza Was tylko wyobraźnia!


