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Jestem… 
i nauczę Was ludzi…

Wy ludzie, 
moglibyście 
zbudować/ 

skonstruować/ 
stworzyć…

Ta umiejętność 
przydałaby się 

Wam do…

Potrafimy to robić, 
ponieważ posiadamy…

Copyright © for the illustrations by Gosia Herba



Jestem… 
i nauczę Was ludzi…

Wy ludzie, 
moglibyście 
zbudować/ 

skonstruować/ 
stworzyć…

Ta umiejętność 
przydałaby się 

Wam do…

Potrafimy to robić, 
ponieważ posiadamy…

Copyright © for the illustrations by Gosia Herba



Jestem… 
i nauczę Was ludzi…

Wy ludzie, 
moglibyście 
zbudować/ 

skonstruować/ 
stworzyć…

Ta umiejętność 
przydałaby się 

Wam do…

Potrafimy to robić, 
ponieważ posiadamy…

Copyright © for the illustrations by Gosia Herba



JAK STWORZYĆ 
POJEMNIK NA OŁÓWKI LUB KREDKI 

Z ROLEK PO PAPIERZE TOALETOWYM



A ołówek,
A linijka,
A klej introligatorski,
A nożyczki,
A  kolorowe kartki lub 

papier samoprzylepny,
A twarda/sztywna tektura,
A  rolki po papierze toaletowym.

1 Potrzebne materiały



Z kolorowych kartek lub 
papieru samoprzylepnego 
wytnij kwadraty 
o długości boków 15cm.

Wytnij tyle kwadratów 
z ilu rolek chcesz zrobić 
swój pojemnik na przybory 
szkolne. 
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Połóż rolkę na papierze samoprzylepnym tak, 
aby u góry i od dołu wystawał taki sam kawałek papieru. 4



Wystające części papieru 
samoprzylepnego wepchnij 
do środka.

Przyklej dokładnie 
wepchnięty papier do 
wnętrza rolki. 
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Jeśli używasz zwykłego papieru, to nanieś trochę kleju na papier, 
rozetrzyj go i postępuj dokładnie tak samo, jak w przypadku 
papieru samoprzylepnego. 
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Ze sztywnej tektury wytnij prostokąt o wymiarach 15cm na 20cm. 
Pamiętaj podstawa musi dużo wystawać poza przyklejone rolki. 
Dlatego jeśli użyjesz więcej rolek niż 3, musisz zrobić większa
podstawę niż ta, którą tu prezentuję.
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Wytnij z kolorowego papieru lub papieru samoprzylepnego 
prostokąt o wielkości 18cm na 23cm. Będzie on potrzebny 
do oklejenia podstawy.

9



Zagnij dłuższe boki tak aby się przykleiły. Ale uważaj na wystające 
końcówki papieru, aby się nie skleiły z krótszymi bokami. 
Należy te fragmenty odciąć, jak na obrazku.
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Następnie przyklej 
krótsze boki. I podstawa gotowa!11 12



Teraz możesz przykleić rolki do podstawy. 
Możesz użyć takiego kleju jak do oklejania rolek. 
Wtedy rolki należy pozostawić min. Na godzinę aby klej wysechł. 
Można również przykleić rolki klejem na gorąco, ale powinien 
to zrobić nauczyciel, bo klejem można się oparzyć.
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Nanoszenie kleju.14



Możesz dodatkowo ozdobić swój pojemnik na przybory szkolne, 
przyklejając dodatkowo ozdoby.15
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a = u + J

+ ańcie
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+ J


