


Materiały potrzebne do stworzenia kukiełki:

W Dniu Dinozaura wiele miłośników i miłośniczek tych pradawnych stworzeń 
na pewno myśli o tym, co by było, gdyby mogli spotkać swojego ulubionego 
dinozaura... Albo nawet zamieszkać z nim w domu! 
 
Nie martwcie się, chociaż prawdziwych dinozaurów z nami nie ma, możemy 
stworzyć naszego ulubionego w formie kukiełki! A potem odgrywać nią prze-
różne scenariusze z prehistorycznego lasu...
 
Dlatego dzisiaj prezentujemy warsztat plastyczny, w którym każdy będzie 
mógł stworzyć takiego właśnie kukiełkowego dinozaura.

•  Talerzyk papierowy
•  Farby w ulubionych kolorach
•  Kubek na wodę
•  Pędzelek
•  Papier kolorowy
•  Ołówek 
•  Flamaster

•  Nożyczki 
•  Klej
•  Patyczek „lekarski” lub do szaszłyków
•  Materiały do ozdobienia dinozaurów    
     (np. papier samoprzylepny, kolorowe   
     pompony)



Krok 1

Krok 2

Zanim zaczniemy, musimy zdecydować, jakiego 
dinozaura chcemy stworzyć! W naszym przypadku 
będzie to diplodok.

Pierwszym krokiem jest przecięcie na 
pół papierowego talerza. Pamiętajmy, 
że używając nożyczek trzeba być bar-
dzo ostrożnym! Możemy też poprosić 
o pomoc dorosłego.

Kiedy mamy już przed sobą pół tale-
rza, który będzie tułowiem naszego 
diplodoka, musimy pomalować go far-
bami. Nasz dinozaur będzie czerwony, 
ale możesz użyć każdego koloru jaki 
ci się podoba. Kiedy już nasz tułów 
będzie pomalowany, musimy poczekać 
aż farba wyschnie.



Krok 3

Krok 4

W międzyczasie narysujmy i wytnijmy 
inne części ciała naszego dinozaura. 
Diplodok ma długą szyję i ogon oraz 
grube, krótkie nogi. Takie części ciała 
rysujemy więc na kolorowym papierze 
w tym samym kolorze co farba, której 
użyliśmy do pomalowania tułowia.

W dalszej kolejności wycinamy 
wszystkie narysowane części ciała 
oraz rysujemy na nich oczy, usta i inne 
elementy ciała naszego dinozaura  
(np. pazury).

Następnie używając kleju sklejamy 
razem wszystkie części ciała naszego 
dinozaura. Pamiętaj, żeby przykleić je 
z tyłu, na niepomalowaną stronę tuło-
wia z papierowego talerza! Kiedy już 
klej wyschnie i nasz dinozaur będzie 
już w całości, czas na ozdabianie!



Krok 5

Krok 6

Nasz diplodok będzie miał kolorowe 
łaty na swoim grzbiecie, które wycięte 
zostały z kolorowego papieru samo-
przylepnego. Inne elementy dekora-
cyjne których można użyć, to np. małe 
kolorowe pompony które będą imi-
tować łaty lub wycięte z podobnego 
papieru samoprzylepnego prążki

Żeby naszego dinozaura można było 
wykorzystać jako kukiełkę, ostatnim 
krokiem jest przyklejenie do niego pa-
tyczka. To za niego będziemy trzymać 
kukiełkę w trakcie zabawy.

Pamiętaj, żeby patyczek przykleić  
z tylu dinozaura, tak samo jak głowę, 
nogi czy ogon.



Gotowe!

Twoja dinozaurowa kukiełka jest skończona! Może czas zrobić jeszcze jedną? 
My nie mogliśmy się powstrzymać i zrobiliśmy ich więcej!


