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Klej PVA  
Małe naczynie do przelania kleju
Taśma klejąca
Stare czasopisma/gazety
Naczynie (pojemnik lub miska) 
o rozmiarze zbliżonym do 
kubełka, który 
chcesz stworzyć. 
Nożyczki

Woda

Folia spożywcza

Metoda  
Krok 1: 
Wytnij kształty 
Powyrywaj z czasopism/gazet strony o 
żywych kolorach lub z 
ciekawymi wzorami 
i powycinaj z nich 
niewielkie kształty, 
takie jak kółka, 
trójkąty i prostokąty. 
Podziel je według 
kolorów lub pomieszaj 
wszystkie, aby stworzyć 
wielokolorowy kubełek.

Krok 2: 
Przygotuj naczynie do 
oklejenia
Owiń pojemnik/miskę folią spożywczą, 
pokrywając całą powierzchnię 
zewnętrzną. Jeśli to konieczne, utrzymaj 
folię na miejscu taśmą klejącą, ale 
uważaj: nie używaj jej za dużo, bo 
będzie się kleić do masy papierowej i 
będzie trudno ją usunąć.

Krok 3:
Przygotuj klej
Wlej klej PVA do naczynia i dodaj 
trochę wody. Zamieszaj, 
aż nabierze lekko lejącej 
konsystencji.

Krok 4: 
Stwórz kubełek 
Przekręć przygotowane do oklejania 
naczynie do góry dnem, aby podstawa 
była na górze. Zanurz jeden z papierowych 
kształtów w kleju – dopilnuj, aby w całości 
pokryć go klejem! A potem przyklej go 
do naczynia owiniętego folią. Wygładź 
papier palcami, aby płasko przylegał do 
powierzchni. Powtarzaj ten proces, aż 

całkowicie zakryjesz 
naczynie papierowymi 

kształtami.

WSKAZÓWKA
Zanim zaczniesz 
pracę, przeczytaj 

wszystkie instrukcje, 
aby mieć pewność, 

że wszytko 
rozumiesz.

WSKAZÓWKA
Dopilnuj, aby kawałki 
papieru nachodziły na 
siebie, i nałóż dwie lub 
trzy warstwy papieru na 
naczynie. Dzięki temu 
papierowe naczynie 

będzie grubsze i 
stabilniejsze.  

Czego potrzebujesz:
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Krok 5:  
Poczekaj, aż klej wyschnie.  
Może to zająć kilka dni, ale cierpliwość 
się opłaci! Pozostawienie kubełka do 
całkowitego wyschnięcia to najlepszy 
sposób, aby upewnić się, 
że będzie wytrzymały 
przez długi czas, więc nie 
przesuwaj naczynia ani nie 
dotykaj kleju.

Krok 6:  
Zdejmij kubełek z formy
Gdy kubełek wyschnie całkowicie, czas 
zdjąć go z naczynia, które służyło za 
formę. Delikatnie usuń taśmę klejącą, 
a potem zdejmij 
kubełek i folię.  

Krok 7:  
Dodaj 
dekoracje
Delikatnie ściągnij 
folię z wnętrza 
kubełka. Jeśli chcesz, 
wytnij nożyczkami 
kształty na górnej 
krawędzi kubełka lub 
przytnij ją, aby była 
równa. Poproś rodziców 
o pomoc w tym zadaniu 
i uważaj przy używaniu 
nożyczek. 

Krok 8:
Wypełnij kubełek 
Kubełek jest gotowy do użycia. Możesz 
w nim trzymać małe zabawki, akcesoria, 
słodycze i wszystko, co tylko chcesz. 
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WSKAZÓWKA 
Delikatnie narysuj 
od środka kubełka 

wzory, które posłużą 
Ci za szablon przy 

wycinaniu. 

WSKAZÓWKA
Być może będziesz 

musiał bardzo dokładnie 
przekręcić garnek, 

aby go usunąć!


