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1. Pingwin z talerzyka papierowego

Do wykonania tej pracy będziesz potrzebować:
talerzyk papierowy; kartki w kolorze: białym, czarnym i żółtym lub pomarańczowym; czarna farba;
pędzel; czarny mazak; nożyczki; klej w sztyfcie; szablon pingwina (załączony poniżej). 

Sposób wykonania:
1. Skorzystaj z szablonu pingwina, wydrukuj i wytnij poszczególne elementy.
2. Pomaluj wewnętrzną stronę talerzyka na czarno. Pozostaw do wyschnięcia. 
3. Narysuj oczy na szczycie największego szablonu, przyklej go na środku talerzyka.
4. Przyklej dziób pingwina, rozmieść stopy po obu stronach i również przyklej.
5. Umieść płetwy po obu stronach kierując je na zewnątrz i przyklej. Gotowe! :-)

Źródła: https://www.simpleeverydaymom.com/paper-plate-penguin-craft/
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beak
trace on yellow or orange paper 

feet
trace on yellow or orange paper 

flippers
trace on black paper 
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belly
print on white paper 



2. Pingwin z talerzyka papierowego – drugi sposób 

Do wykonania tej pracy będziesz potrzebować:
talerzyk  papierowy;  czarną  farbę;  pędzel;  małą  kartkę  w  kolorze  białym,  czarnym
i pomarańczowym; nożyczki i klej.

Sposób wykonania:
Postępujemy zgodnie z kolejnością pokazaną na obrazkach.
1. Zginamy talerzyk papierowy po bokach, a później u góry – jak na obrazku 1.
2. Malujemy czarną farbą zagięte powierzchnie.
3. Rysujemy i wycinamy dzióbek oraz stopy. Przyklejamy jak na obrazku 3.
4. Wycinamy dwa białe i mniejsze dwa czarne kółka na oczy i przyklejamy. Gotowe! :-)

Źródła:
https://stylowi.pl/34007668
https://czasdzieci.pl/inspiracje/d,27,id,533247c.html?utm_source=newsl&utm_medium=eml&utm_campaign=wdomu
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3. Pingwin z papieru

Do wykonania tej pracy będziesz potrzebować:
kartek w kolorach: białym, niebieskim i pomarańczowym; nożyczki; klej i czarny mazak.

Sposób wykonania:
1.  Wycinamy potrzebne  elementy  –  tułów,  stopy,  nos  i  dwa białe  paski  (do  zrobienia  jednego
pingwina).
2.  Tworzymy  harmonijkę  zaczynając  od  sklejenia  ze  sobą  końców  dwóch  pasków,  następnie
przekładamy paski na przemian. Gdy skończymy, górne końce pasków również ze sobą sklejamy.
3. Przyklejamy stopy do jednego końca harmonijki.
4. Przyklejamy tułów na górę harmonijki. Zaginamy płetwy do dołu, podobnie głowę i tylną część
tułowia.
5. Doklejamy nos do głowi i mazakiem rysujemy oczy pingwina. Gotowe! :-)

Źródła:
http://www.zabawydladzieci.com.pl/pingwin-z-papieru/

http://www.zabawydladzieci.com.pl/pingwin-z-papieru/


4. Pingwin z pomponów

Do wykonania tej pracy będziesz potrzebować:
2 koła z tektury o średnicy około 8 cm i 2 koła o średnicy około 4 cm; wełna w kolorze białym
i czarnym, pomarańczowy i czarny filc, plastikowe oczka, igła, nożyczki i klej na gorąco.

Sposób wykonania:
1. Nakładamy kółka na siebie zgodnie z ich rozmiarami. Każdy z utworzonych szablonów owijamy
wełną – najpierw fragment kółek białą, a następnie czarną wełną, przykrywając białą część.
2.  Gdy owiniemy dookoła  kółka  włóczką,  rozcinamy nitki  przy  brzegu  obu  kół  i  związujemy
włóczką wewnętrzną część.
3. Uzyskane pompony zszywamy w taki sposób, aby białe fragmenty stykały się.
4. Następnie przycinamy nitki, by uzyskać kształt pingwina.
5. Na pomarańczowym filcu rysujemy i wycinamy stopy i dziób, a na czarnym skrzydełka.
6. Przyklejamy stopy, skrzydełka, dzióbek, plastikowe oczy klejem na gorąco.
7. Pingwina można udekorować np. samodzielnie zrobioną muchą z szerokiej wstążki. Gotowe! :-)

Źródła: https://www.mamwene.pl/2014/02/pingwin-z-pomponow-diypompoms-penguin.html



5. Pingwin z plasteliny

Do wykonania tej pracy będziesz potrzebować:
plasteliny w kolorze białym, czarnym, pomarańczowym i różowym, opcjonalnie  folia bąbelkowa
pomalowana na niebiesko i narzędzia do modelowania.

Sposób wykonania:
Postępujemy zgodnie z kolejnością pokazaną na obrazkach.
1. Lepimy kulki pokazane na obrazku 1.
2.  Formujemy  z  czarnej  kulki  ciało  pingwina.  Rozciągamy  białą  kulkę  i  formujemy  brzuch
i naklejamy na ciało pingwina.
3. Lepimy bardzo malutkie kulki na oczy i przyklejamy na białej stronie. Możemy pomóc sobie
szpikulcem.
4. Pomarańczową kulkę dzielimy na pół i robimy nóżki i nosek pingwina, doklejamy do ciała.
5.  Bierzemy  kolejny  kawałek  czarnej  plasteliny  i  robimy skrzydełka  oraz  różowy i  tworzymy
serduszko.
6. Tworzymy podstawkę dla pingwina i całość kładziemy np. na folii bąbelkowej pomalowanej na
niebiesko. Gotowe! :-)

Źródła:
https://pl.pinterest.com/pin/379639443564511327/


