
SKARBONKI 
Z SUROWCÓW 
WTÓRNYCH

Zacznij oszczędzanie od 
stworzenia skarbonki z surowców 
wtórnych! Wykonanie skarbonki 
ze zużytych opakowań sprawi 
twojemu dziecku dużo radości. 
To zabawne, praktyczne i... 
ekologiczne! 

DLA DZIECI

POTRZEBUjESZ: 
>  małej plastikowej butelki po
mleku i małej plastikowej butelki
po jogurcie lub soku
> arkusza tektury
> drutu
> bibuły (możesz wykorzystać
bibułę, która rozdziela buty 
w pudełku, a także opakowania
niektórych ubrań czy prezentów)
> korkowych zatyczek
> noża do papieru
>  szczypiec do cięcia i gięcia
drutu
> ołówka
> kubka wody
> pędzelka
>  mocnego, białego kleju
rozpuszczalnego w wodzie

Za pomocą nożna do papieru wytnij 
z plasterków korka oczy i łapki. 

01

Utnij kawałek drutu, złóż go na pół, 
a następnie uformuj na pomocą 
szczypiec spiralę w kształcie 
świńskiego ogona. 
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Narysuj na tekturze uszy (patrz: 
zdjęcie), a następnie wytnij je. 
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Gdy świnki dobrze wyschną, wytnij 
za pomocą noża do papieru niewielką 
szczelinę, przez którą można będzie 
wrzucać monety i banknoty. 
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Ozdób świnki i pokoloruj je markerami 
POSCA. 

07

Przyklej do butelki uszy, łapki, oczy 
i ogon. 

04

Obklej świnki kawałkami bibuły, 
korzystając z mocnego białego kleju 
rozrobionego z odrobiną wody, 
a następnie pozostaw do wyschnięcia. 
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Wskazówka artysty:

Wykorzystując te same techniki 
i materiały możesz stworzyć 
skarbonkę w kształcie innych 
zwierząt, np. kota, psa, osiołka 
itp. Wystarczy, że zmodyfikujesz 
kształt i wielkość uszu i łapek oraz 
przerobisz ryjek lub pyszczek 
doklejając wąsy (dla kota) albo 
dorysowując zęby (w przypadku 
osiołka).

SKARBONKI 
Z SUROWCÓW 
WTÓRNYCH

POTRZEBNE PRODUKTY
POSCA:

>  MArKer PC-8K  
złoty, srebrny

>  POiNTe PC-5M  
złoty, srebrny

>  MArKer PC-3M 
czarny, różowy metaliczny

>  MArKer PC-1Mr 
czarny

>  MArKer PCF-350 
czarny
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