
Ekologiczne dekoracje…  
recykling to jest to! 

 Zabawy nie tylko dla dzieci   



Wiosna i zbliżające się Święta Wielkanocne  
to okazja by przygotować ekologiczne 
dekoracje i ozdoby, które mogą też być 
wspaniałymi prezentami „na zajączka”.  

 



Zobaczcie jak wykorzystać ponownie przedmioty i zrobić z nich 
ciekawe ozdoby w ramach recyklingu.  
Recykling obejmuje odzyskiwanie surowców z produktów 
odpadowych i wykorzystywanie ich do wykonania nowych.  
Jego podstawą jest właściwa  selekcja odpadów. 

Do stworzenia dekoracji często wystarczy jedna rolka po ręczniku 
papierowym, guzik albo nakrętka po mleku, czy jogurcie, a także 
kawałek wstążki. 

 



Z pewnością każdy ma w domu nieużywane płyty CD albo stare guziki, 
które do niczego już nie pasują. 

Nie warto ich wyrzucać! Możemy zrobić guzikowo-płytowe żółwie. 
Wystarczy poprzyklejać guziki do płyty CD, wyciąć z zielonego papieru 
nóżki, ogon i głowę żółwia (albo pokolorować) i przykleić oczy.  

I tak mamy urocze żółwie.  

 



Rolka po papierze toaletowym lub ręcznikach kuchennych to 
doskonały element do recyklingu i wspaniała baza tworzenia 
dekoracji i zabawek.  

Łączmy dobrą zabawę z troską o środowisko naturalne.  



Wśród kwiatów na parapecie pięknie będą wyglądały pszczoły.  

Potrzebujemy: rolkę po papierze toaletowym,  żółty  i czarny 
papier (lub też kartkę papieru pomalowaną  na te kolory),  białą 
kartkę  z bloku technicznego, słomki, klej i nożyczki.  Skrzydełka 
można dekorować według własnego pomysłu.  

 



Coś słodkiego? Proponujemy wykonanie uroczych, kolorowych motyli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Potrzebujemy: rolkę po papierze toaletowym,  kolorowe kartki, 
materiałowe ścinki, wstążkę, gotowe oczka (jeśli ich nie mamy 
to można nakleić guziczki lub oczka z kartonu), blok techniczny, 
klej, nożyczki i… dużo  fantazji.  



Co myślicie o pająkach? 
Czy też będzie dla nich 
miejsce w waszym domu?  

Materiały: rolka po papierze 
toaletowym, czarny papier, 
nożyczki, klej i marker. 
Sposobów wykonania może 
być kilka, wystarczy przyjrzeć 
się zdjęciom i do dzieła! 

 



Jeśli nadal macie ochotę na twórcze działanie i zostały jeszcze 
jakieś rolki po papierze toaletowym lub po ręcznikach kuchennych  
to proponujemy wykonanie wiosennego ogrodu.  

Stwórzcie kwiatek i motylka, to nie jest trudne.  Potrzebować 
będziemy oprócz rolek: nożyczki, klej, papierową słomkę, małe 
koło papierowe, kawałek zielonej kartki, farbki i pędzel lub 
kolorowy papier. Przydadzą się też klamerki, które przyspieszą 
i ułatwią sklejanie elementów. 

 





 



 





 



Materiały pozyskane ze źródeł: 

 

• https://stylowi.pl/ 

• http://www.twojediy.pl/16-zabawek-dla-dzieci-z-rolki/ 

• http://kusiatka.blogspot.com/2019/08/zowie-z-pyt-cd.html 

• https://mojedziecikreatywnie.pl/2018/06/co-zrobic-z-rolek-po-
papierze/ 

• https://www.usefuldiy.com/diy-toilet-roll-butterfly/ 

• https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/869-pajak-z-rolki 

• https://zabawyzdzieckiem.pl/zabawy/6-9/588-pajak-z-rolki 

• http://www.zabawydladzieci.com.pl/pajak/ 

• https://dzieciakiwdomu.pl/2015/03/wiosenne-krokusy-i-motylki-z-
rolek.html 

• http://maluchwdomu.pl/2017/07/kwiaty-z-rolek-po-papierze.html 

 



Dobrej zabawy!  

 

Po powrocie do szkoły zapraszamy z wykonanymi ozdobami do 
Świetlicy. Pochwalcie się nimi, a my znajdziemy im miejsce na 
prezentację.  

 

Z pozdrowieniami Wychowawcy Świetlicy SP nr 48 


