
 

komuś zrobić prezent na urodziny,
 albo samemu uświetnić swoje 

TO PROPOZYCJA DLA CIEBIE:

U

https://www.youtube.com/watch?v=78Wn81TKcC4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLASTUSIOW
PRACOWNIA

   

Chcesz  
komuś zrobić prezent na urodziny,

albo samemu uświetnić swoje 
przyjęcie? 

TO PROPOZYCJA DLA CIEBIE:
 

URODZINOWA 
PINIATA 

LINK: 
https://www.youtube.com/watch?v=78Wn81TKcC4

 
 
 
 

WA 
A 

komuś zrobić prezent na urodziny, 
albo samemu uświetnić swoje 

TO PROPOZYCJA DLA CIEBIE: 

https://www.youtube.com/watch?v=78Wn81TKcC4  



ZAPROJEKTUJ SWÓJ BALON 

https://www.youtube.com/watch?v=Fw_KFfKLozY

(SZABLON W OSOBNYM PLIKU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPROJEKTUJ SWÓJ BALON 
 

LINK:  
https://www.youtube.com/watch?v=Fw_KFfKLozY

(SZABLON W OSOBNYM PLIKU) 

 

 
 
PRZESTRZENNA

KARTKA
Z BALONEM

 
LINK: 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=hjkAGoMACiU

 

ZAPROJEKTUJ SWÓJ BALON  

https://www.youtube.com/watch?v=Fw_KFfKLozY 

PRZESTRZENNA 
KARTKA 

Z BALONEM 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=hjkAGoMACiU  



BALON 
DLA BARDZO 
CIERPLIWYCH

 

LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v
=jIfFfxZNWTw

Uwaga! Możesz najpierw wyciąć
– kształt balonu – potem skleja

jak na filmie
(SZABLON W OSOBNYM PLIKU)

 

 

 

 

EFEKT WOW!

BALON  
DLA BARDZO 
CIERPLIWYCH 

 

https://www.youtube.com/watch?v
=jIfFfxZNWTw  

Możesz najpierw wyciąć elementy 
potem sklejać – nie tak, 

jak na filmie  
(SZABLON W OSOBNYM PLIKU) 

 
 

MOBILNA
 DEKORACJA

 - BALON
W CHMUR

LINK:
https://www.youtube.com/

watch?v=gnrhd6spmk4

 (SZABLON W OSOBNYM PLIKU)

Uwaga! koszyk balonu możesz 
zrobić z plastikowej nakrętki ;)

i przykleić go plasteliną
czaszy balonu

EFEKT WOW! 

MOBILNA 
DEKORACJA 

BALON 
CHMURACH 

 

LINK: 
https://www.youtube.com/

watch?v=gnrhd6spmk4  
 

(SZABLON W OSOBNYM PLIKU) 

Uwaga! koszyk balonu możesz 
zrobić z plastikowej nakrętki ;) 

przykleić go plasteliną do 
czaszy balonu 

 



 

BALON PASIASTY

LINK:
https://www.youtube.com/wa

tch?v=hjkagomaciu

(UWAGA! do sklejania masy 
papierowej nadaje się r

klej wikolowy lub klej typu

 

 

 
 

OSŁONKA
 NA KWIATKI

 
LINK:

https://www.youtube.com/wat
ch?v=yf1PgLZZbhQ

 
 
 

ANTYSTRESOWA 

INSTRUKCJĘ ZNAJDZIECIE W OSOBNYM PLIKU

 

BALON PASIASTY 

LINK: 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=hjkagomaciu  

do sklejania masy 
ierowej nadaje się rozwodniony 

klej typu magic) 

 
 
 

OSŁONKA 
NA KWIATKI 

 
LINK: 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=yf1PgLZZbhQ  

 
 
 

 
ANTYSTRESOWA ZABAWKA Z BALONU

 PAN GNIOTEK 
JAK GO ZROBIĆ?  

INSTRUKCJĘ ZNAJDZIECIE W OSOBNYM PLIKU
 

ZABAWKA Z BALONU 

INSTRUKCJĘ ZNAJDZIECIE W OSOBNYM PLIKU 



INSTRUKCJA WYKONANIA
 BUZI NA BALONACH

  

1. Wybierz swój ulubiony kolor balonika.

 
2. Nadmuchaj go i na samym dole zawiąż supeł.

 
3. Weź 3 markery - 

biały. 

 
4. Na początek używając czerwonego koloru namaluj usta 

(odrobinę poniżej połowy balonika) 
uśmiech! Szerokie usta, w których możesz później domalować 
wampirze kły, lub uśmiech 

 
5. Następnie nad ustami namaluj czarnym kolorem nos 

kulfon, lub mały filigranowy nosek.

 
6. Obwódki wokół oczu zrób czarne, jednak ich kolor w środku 

zamaluj niebieskim markerem. Doda to emotce miłego 
lub przerażającego wyglądu. Pamiętaj 
do reszty - jeśli chcesz mieć groźną buzię 
być duże. 

 

7. Następnie tym samym k
poniesie Cię fantazja! Mogą być to długie szalone, kręcone 
loku, lub proste, krótko zakończone, kilka włosów 

 

 

 
INSTRUKCJA WYKONANIA 

BUZI NA BALONACH  

Wybierz swój ulubiony kolor balonika. 

Nadmuchaj go i na samym dole zawiąż supeł. 

 niebieski, czerwony i czarny i ewentualnie 

Na początek używając czerwonego koloru namaluj usta 
(odrobinę poniżej połowy balonika) - zrób mu prawdziwy 
uśmiech! Szerokie usta, w których możesz później domalować 
wampirze kły, lub uśmiech Jokera! 

Następnie nad ustami namaluj czarnym kolorem nos 
kulfon, lub mały filigranowy nosek. 

wokół oczu zrób czarne, jednak ich kolor w środku 
zamaluj niebieskim markerem. Doda to emotce miłego 

rażającego wyglądu. Pamiętaj by oczy dopasować 
jeśli chcesz mieć groźną buzię - oczy również muszą 

7. Następnie tym samym kolorem namaluj brwi oraz włosy 
poniesie Cię fantazja! Mogą być to długie szalone, kręcone 
loku, lub proste, krótko zakończone, kilka włosów -

 

 

niebieski, czerwony i czarny i ewentualnie 

Na początek używając czerwonego koloru namaluj usta 
zrób mu prawdziwy 

uśmiech! Szerokie usta, w których możesz później domalować 

Następnie nad ustami namaluj czarnym kolorem nos - wielki 

wokół oczu zrób czarne, jednak ich kolor w środku 
zamaluj niebieskim markerem. Doda to emotce miłego  

oczy dopasować  
oczy również muszą 

olorem namaluj brwi oraz włosy - niech 
poniesie Cię fantazja! Mogą być to długie szalone, kręcone 

- lub łysina :) 


