
Klasy 1-8 (Uczniowie; Dzieci młodsze – potrzebna drobna pomoc Rodzica) 

Opracowanie: Magdalena Cieślawska 
 

 

Biblioteka poleca: 
Jak zrobić świnkę-skarbonkę? 

 
 

Proponuję trochę zabawy w artystę. 

Spróbuj zrobić świnkę-skarbonkę. 

To wcale nie jest trudne zadanie, choć wymaga nieco zaangażowania i czasu. 

 

 

Potrzebujemy: 

– stare gazety lub ręcznik papierowy, 

– foremki po jajkach (nie są  absolutnie konieczne), 

– klej zrobiony z mąki i wody, 

– balon, 

 

 Przystępujemy do pracy. Powodzenia!: 

 

 Przed rozpoczęciem pracy rozłóż folię lub stare gazety w miejscu, w którym 

będziesz pracować – może się bardzo brudzić :) 

 

1. Jeśli masz foremki po jajkach – rozetnij je na części (tak, żeby powstały „rogi”) 

- możesz poprosić Rodzica o pomoc; 

2. Połóż po dwa elementy razem – jeden na drugim – połączysz je klejem. W ten 

sposób maja powstać 4 nogi świnki; 

3. Jeśli nie masz foremek – nic nie szkodzi – wszystkie elementy można zrobić  

z kawałków papieru; 

4. Gazety lub ręcznik papierowy podrzyj na małe kawałki (bez przesady – 

większe niż paznokieć); 

5. Nadmuchaj balon do takiej wielkości, jakiej chcesz mieć skarbonkę; 

6. Przygotuj klej – do miski wsyp pół szklanki mąki;  wlewaj po odrobinie zimną 

wodę – mieszaj i sprawdzaj masę. Klej powinien być na tyle gęsty, żeby nie zalał nas, 

świnki i wszystkiego wokół. Powinien mieć konsystencję dość gęstej śmietany. Jeśli 

zużyjesz tę porcję kleju – dorób następną; 

7. Nadmuchany balon posmaruj klejem; 

8. Przyklej pierwszą warstwę kawałków gazet lub ręcznika papierowego; możesz 

zostawić jako ogonek świnki końcówkę balona (wtedy końcówki nie oklejamy); 

9. Przyklej kawałki po foremkach od jajek: cztery - nogi, dwa – uszy, jeden – nos. 

Jeśli nie masz kawałków po foremkach - z papieru uformuj nogi, uszy i nos; namocz 

w kleju i przyklej (uważaj – powinny wyschnąć zanim będziesz działać dalej); 

10.  Naklej na wszystko kilka warstw papieru (5-6 warstw); 



11. Jeśli naklejałaś/łeś kawałki gazet możesz na koniec przykleić kawałki białej 

kartki (nie jest to konieczne); 

12. Teraz musisz poczekać aż świnka wyschnie! Może to potrwać jeden dzień, albo 

trochę dłużej. Cierpliwości. 

13. Po wyschnięciu trzeba wyciąć na górze skarbonki otwór do wrzucania 

pieniędzy – Uwaga! To niebezpieczne zajęcie! Możesz poprosić Rodzica  

o pomoc; 

14. Pomaluj świnkę-skarbonkę tak, jak podpowiada Ci wyobraźnia; 

15. Gotowe! 

 

 

Jeśli masz dostęp do Internetu i chcesz zobaczyć jak, krok po kroku,  powstaje 

świnka-skarbonka podaję przydatny link: 
 

https://www.spryciarze.pl/zobacz/jak-zrobic-swinke-skarbonke-z-makulatury 

 

 

Postaw świnkę-skarbonkę w widocznym miejscu i cierpliwie czekaj, 

 aż się zapełni. 

 

 

 

 

Magdalena Cieślawska 

https://www.spryciarze.pl/zobacz/jak-zrobic-swinke-skarbonke-z-makulatury

