
Witam Was bardzo serdecznie! 

Podczas dzisiejszego spotkania chciałabym zachęcić Was do wykonania drzewa z kartonu. 

Prezentowana przeze mnie praca jest dość duża, ponieważ została zrobiona z tektury w 

rozmiarze bloku A3 i z każdej strony prezentuje inny gatunek drzewa, abyście mogli zobaczyć 

jak je wykonać. Wy oczywiście zróbcie drzewo w dowolnym rozmiarze i rodzaju. Przed 

przystąpieniem do pracy warto wybrać się na spacer, aby nazbierać szyszki, kolki i korę. Jednak 

pamiętajcie nie zrywajcie tego bezpośrednio z drzew, nie należy ich niszczyć. Potrzebne 

materiały możemy znaleźć na ziemi.  

 

Do wykonania tej pracy będziecie potrzebować: 

- dwie plecówki (tylnie części okładki bloku) 

bloku, o ile jest sztywna lub pudełko 

kartonowe, rozmiar dowolny, ja wykorzystałam 

plecówkę bloku A3 oraz jedną ściankę pudełka 

w tym samym rozmiarze; 

- kora, szyszki, igły sosny (pamiętajcie zebrane 

z ziemi, a nie zerwane z drzewa); 

- farby (dowolne) w kolorze kory drzewa; 

- bibuła lub krepina do wykonania kwiatów; 

- bibuła lub papier w kolorze zielonym do 

wykonania liści; 

- klej na gorąco; 

- nożyczki, ołówek, gumka, pędzelki; 

- nitka lub drucik do związania kwiatów. 

  

 

 

 

 



Poniżej znajdziecie dokładną instrukcję: 

 

 

Na sztywnym bloku narysujcie kontur 

drzewa (nie musi być skomplikowany) i 

wytnijcie go. Następnie odrysujcie Wasz 

szablon na drugim kartonie i również 

wytnijcie nożyczkami.  

  

 

 

 

 

 

Gdy będziecie mieć gotowe dwa tekturowe 

drzewa należ je naciąć, jedno od dołu (nacięcie 

dłuższe niż połowa drzewa), a drugie od góry 

(nacięcie krótsze).  

 

 

 

Nakładamy jeden element na drugi tworząc 

przestrzenne drzewo, które możemy w miejscu 

nacięć dodatkowo wzmocnić klejem na gorąco.  

 



 

 

Instrukcja przygotowania kwiatu jabłoni: 

 

 

Tak przygotowane drzewo, w zależności od 

wyboru, możecie obkleić korą lub pomalować 

brązową farbą.   

 

 

 

 

Z bibuły lub krepiny wycinamy pięć prostokątów 

w kolorze białym lub blado różowym na płatki, 

prostokąt żółty i zielony na pręciki, czyli środek 

kwiatka oraz dodatkowo jeden prostokąt zielony, 

który będzie potrzebny do wykończenia.  

Środek kwiatka: prostokąty na pręciki nacinamy 

troszkę więcej niż do połowy i powstałe strzępki 

palcami skręcamy. Rolujemy razem. 

Płatki: prostokąt w połowie obracamy o 180 

stopni, składamy na pół, z jednej strony tworząc 

łyżeczkę, a drugą marszczymy i mocno 

dociskamy.     

Przygotowane elementy łączymy i związujemy 

nitką lub drucikiem.  

 



 

Na zakończenie przyklejamy do drzewa używając 

kleju na gorąco przygotowane kwiaty, wycięte z 

papieru lub bibuły listki, szyszki i igły sosny. 

Gotowe ☺ 

 

 

  

 

 

Do tego drzewa wykorzystano: korę, małe 

szyszeczki i igły sosny. 

 

 
 

Do tego drzewa wykorzystano: korę 

brzozy i listki wycięte z krepiny. 



 

Do tego drzewa wykorzystano: samodzielnie 

wykonane kwiaty i listki, natomiast pień 

pomalowano farbą.  

 

 Życzę Wam wykonania pięknych okazów drzew, bawcie się dobrze podczas tej pracy i 

pozdrawiam ciepło. 


