
 

 

Kochani! 

Nasza propozycja na dziś  - WŁASNORĘCZNIE WYKONANA 

ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI 

Oto kilka pomysłów: 
 

1. Przykład I 

 
 

Potrzebne będą: 

o blok techniczny biały i kolorowy, 

o klej, 

o dziurkacz ozdobny, 

o nożyczki. 

Wykonanie: 

Wytnij pasek o wymiarach 15cm na 5 cm z białego bloku technicznego. 

Następnie dwa paski o wymiarach 14 cm na 4 cm z wybranego 

kolorowego bloku. Wytnij dziurkaczem wzorki i naklej je na dwa paski 

kolorowego bloku. Ozdobne paski naklej na biały pasek z obu stron. 

Czekamy, aż klej wyschnie.  



Super prosta zakładka gotowa! 

 

2. Przykład II – Po co kupować, jak można zrobić! 

 

 

 

Potrzebne będą: 

o Kartka z blok technicznego kolorowego, 

o klej, 

o nożyczki, 

o wydrukowana postać lalki Barbie 2x, (lub inna postać z ulubionej 

bajki) 

o kordonek lub włóczka (w jednym lub dwóch kolorach), 

o kredki, 

o gumki recepturki. 

o dziurkacz. 

Wykonanie: 



Wytnij pasek z bloku technicznego o wymiarach 15 cm na 5 cm. Wydrukuj 

postać Barbie 2x –http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/barbie-

ksiezniczka - i dotnij do nieco mniejszych wymiarów, 14 cm na 4 cm. 

Następnie pokoloruj lalki i doklej do paska z bloku z obu stron. Jeżeli postać 

Barbie jest ze spiętymi włosami - 

http://kolorowankidodruku.pl/kolorowanki-barbie/1491_mariposa.html - 

możesz jej doczepić włosy wykonane z kordonku lub włóczki. Na głowie 

wykonaj otwór (dziurkaczem lub nożyczkami) i uzupełniamy „cały włosami” 

o długości 40 cm. Po złożeniu długość skróci się o połowę. Utwórz supeł z 

jednej i drugiej strony głowy. Podziel włosy na 3 części, zapleć warkocze i 

zwiąż gumkami recepturkami. Przytnij nierówne kosmyki.  

Prawda, że fajne?!   

Na samym dole do druku  postać Barbie z zakładki. 

 

3. Przykład III 

 
 

Potrzebne będą: 

o patyczki po lodach, 

o klej, 

o farby akrylowe, 

o lakier do włosów, 

o kredki, 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/barbie-ksiezniczka
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/barbie-ksiezniczka
http://kolorowankidodruku.pl/kolorowanki-barbie/1491_mariposa.html


o blok kolorowy techniczny, 

o nożyczki. 

Wykonanie: 

Pomysł! Pomysł! Pomysł! Pierwszym krokiem jest oczywiście POMYSŁ. Po 

zastanowieniu jaką zakładkę chcecie wykonać, przechodzicie do realizacji. 

Jeśli to będzie świnka to rzecz oczywista koloru różowego. Takim też 

kolorem malujemy patyczek. Hmmm jak to zrobić! Nie mamy różowego! 

Spokojnie. Nie zawsze w zestawie farb jest kolor różowy, za to jest 

czerwony i biały. Na palecie lub zakrętce do farby zmieszaj biały z 

odrobiną czerwieni. Następnie wytnij z białej kartki - o ile nie masz 

różowej  - kształt głowy świnki. Pomaluj ją tym samym kolorem. Po 

wyschnięciu farby doklej ryjek w ciemniejszym kolorze i dorysuj kredkami 

szczegóły: oczy, policzki, dziurki od nosa. Gotową głowę doklej do 

patyczka. Na koniec dla utrwalenia całość spryskaj lakierem do włosów. 

Pod bacznym okiem mamy, oczywiście! Prawda, że proste?! Pozostałe 

propozycje wykonaj w podobny sposób. W zależności od materiałów 

jakie posiadasz możesz użyć: koralików, tasiemek, filcu, guzików itp. 

Dla ułatwienia przypominamy Wam, jak się miesza kolory. 

Mieszanie kolorów - barwy podstawowe, pochodne i dopełniające. 

Barwy podstawowe (z nich tworzymy barwy pochodne i uzupełniające): 

o żółty 

o czerwony 

o niebieski 

Barwy pochodne (powstają po zmieszaniu barw podstawowych): 

o żółty i czerwony = pomarańczowy 

o czerwony i niebieski = fioletowy 

o niebieski i żółty = zielony 

Barwy dopełniające (powstają po zmieszaniu barw podstawowych z 

pochodnymi): 

o niebieski i pomarańczowy = granatowy 

o z czerwonego i zielonego = brązowy 

o fioletowy i żółty = khaki. 

Inne kolory: 



o biały i czerwony = różowy 

o biały i trochę czarnego = szary 

Kolor biały jest jednym z początkowych kolorów, bo to właśnie za jego pomocą 

możemy zmieniać odcień barw początkowych. 

 

Chętnym polecamy: 

o Zakładki do książek - SuperKid 

https://www.superkid.pl/prace-plastyczne-zakladki 

o Zakładka do książki - zając / Bunny Bookmark 

https://www.youtube.com/watch?v=JS480-G8Fmo 

o DIY zakładki do książek 

http://matkakreatka.com/diy-upominek-dla-babci-dziadka-zakladki-ksiazek/ 
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