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Witam Was bardzo serdecznie! 

Podczas dzisiejszego spotkania pokarzę Wam jak zrobić doniczki, w których będziecie mogli 

stworzyć przydomowy ogródek.     

 

Co będziecie potrzebować do wykonania tej pracy: 

- plastikowe butelki; 

- farby akrylowe; 

- marker, nożyczki, pędzelki; 

- klej do decoupage (najlepiej 3w1, czyli 

będący klejem i lakierem w jednym), lakier 

akrylowy – dla chętnych; 

- serwetki – dla chętnych; 

- ziemia ogrodowa i roślinki. 

 

 

Poniżej znajdziecie dokładną instrukcję: 

 

Na plastikowej butelce rysujemy markerem zarys 

kształtu doniczki.  
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Wycinamy wzdłuż linii.  

Doniczka powinna mieć na dnie otwór 

odprowadzający wodę. W związku z tym, że 

najlepiej wykonać go ostrym narzędziem, dla 

bezpieczeństwa, poproście dorosłego, aby zrobił 

otwór.  

 

 

 

Pomalujcie doniczki na wybrany wzór np.: zwierze, 

twarz człowieka, geometryczne kształty. Najlepiej 

użyć do tego farb akrylowych.  

W zależności od krycia farby nanosimy ją dwa lub 

więcej razy.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowo doniczki możecie ozdobić metodą 

decoupage, czyli serwetkami.  

Wybrany niewielki wzór wycinamy lub wydzieramy z 

serwetki. Pamiętajcie o rozwarstwieniu jego.  
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Następnie możecie przejść do naklejania 

przygotowanych wycinków na Waszą doniczkę.   

W miejscu, gdzie chcecie umieścić wybrany 

element przykładamy suchą serwetkę i od środka 

do zewnątrz smarujemy ją klejem. Róbcie to 

delikatnie, ponieważ serwetka dość szybko nasiąka i 

możecie ją łatwo porwać. Jeśli przyklejany 

fragment zniszczy się, możecie ściągną go w całości 

i spróbować nakleić w tym miejscu kolejny. 

 Klej, którego używamy może mieć początkowo 

kolor mleczny, lecz po wyschnięciu powinien stać się 

przeźroczysty.   

 Jak uda Wam się przykleić wszystkie elementy, 

które przygotowaliście, dla zabezpieczenia pracy 

proponuję nałożyć na nią warstwę lakieru (jeśli 

używaliście kleju do decoupage 3w1 możecie 

oczywiście ponownie go nałożyć na całą pracę lub 

użyć lakieru akrylowego).  

 Na zakończenie pozostaje jedynie nasypać do 

doniczki ziemię i posadzić roślinki lub wysiać 

nasiona.   

  

Życzę dużo dobrej zabawy i owocnych plonów. Pozdrawiam ciepło. 


