
MARIONETKA z recyklingu 
 
materiały: 

 rolki po papierze toaletowym, nakrętki, opakowania -butelki po napojach, lub 
kosmetykach(np szamponach),rurki do picia, koraliki itp 

 sznurek, mocna nitka, lub drucik, lub cienka tasiemka, lub żyłka 
 patyczki, lub patyczki po lodach, duże wykałaczki, lub kredki(do krzyżaka) 
 klej magik, lub wikol, nożyczki, cążki do drutu, szpikulec , lub śrubokręt do zrobienia 

otworów 
 opcjonalnie klej na gorąco 
 farby, kredki, szmatki, kawałki filcu, futerka itp. 

 
1 Marionetki z rolki po papierze -Lisek 
 
Papierową rolkę oklej pomarańczowym papierem kolorowym lub pomaluj. 
W rolce po papierze zrób cztery otwory po dwa na górze i dwa na dole 
W nakrętkach po napojach na środku każdej, zrób śrubokrętem lub gwoździkiem otwory. 
Odetnij dwa sznurki dłuższe i dwa krótsze to będą wasze łapki liska 
Przez nakrętki przeciągnij sznurek, lub tasiemkę, albo grubą nitkę i zawiąż supełek lub przyklej je. 
Drugi koniec sznurka z nakrętką na końcu przymocuj do korpusu czyli rolki. 
Teraz namaluj pyszczek lisa , lub wytnij go z kolorowego papieru białego i pomarańczowego. 
Doklej oczy, lub je narysuj i przyklej cała głowę do góry rolki. Z drugiego kawałka wytnij ogon-kitę i 
przyklej na dole korpusu. 
Następnie  przygotuj krzyżak składający się z dwu listewek , kredek, lub patyczków po lodach, 
sklejonych lub związanych na krzyż. Do każdego z ramion za pomocą nitki, lub żyłki przymocuj 
przód – tył krzyżaka z głową i ogonem- tułowiem. Boczne ramiona do nóg prawej i lewej. Dzięki 
takiemu połączeniu możemy teraz sterować , manewrować marionetką za pomocą krzyżaka 
poruszając ją-animując. 
 
marionetka z rolki po papierze(np zwierzaki): 
https://pl.pinterest.com/pin/28217935154320295/ 
https://www.youtube.com/watch?v=cWweOk8Bgok 
https://www.youtube.com/watch?v=e6jY1I0Uff4 
https://www.youtube.com/watch?v=Rulv-3bX-v8 
https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/04/ekostworki-z-recyklingu/ 
https://m.interia.pl/interia-tv/video,vId,2492270 
https://www.youtube.com/watch?v=ddKJLsJXuBU&t=95s 
 
2 Recyklingowy struś lub inny „ptasior” 
 
 Do wykonania zabawki możesz użyć poznanych na zajęciach materiałów np.: plastikowych 
nakrętek i opakowań, kawałków tkanin, futerek, materiałów o różnej fakturze i kolorze, 
drewnianych patyczków- listewek , lub wykałaczek. 
Będziesz mógł(a) łączyć je za pomocą kleju,, grubej nitki, lub żyłki 
Dobrze gdybyś zaczął(ła) swoją pracę od wykonania szkicu, projektu swojej marionetki. 
Do zrobienia głowy użyj  dużej plastikowej nakrętki, lub małego plastikowego kubeczka i zamocuj 
do niej dziób i gotowe oczy wycięte wcześniej z białego papieru lub plastikowych nakretek. 
Możesz teraz przykleić papierowe pióra (lub futerko ,czy barwione piórka). 
Z kolorowych nakrętek do napojów zrób szyję ptaka. W tym celu w każdej nakrętce zrób mały 
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otwór śrubokrętem lub za pomocą młotka i gwoździa na drewnianej podkładce. Następnie nawlecz 
nakrętki na nitkę lub żyłkę. 
Tułów strusia możesz zbudować z połączonych dużych nakrętek(po płynie do prania, lub płukania), 
lub małej plastikowej doniczki, małej butelki czy z połówki dużej butelki. 
Z boku tułowia przymocuj za pomocą drucika, lub sznurka -nitki skrzydła wycięte z papieru i 
ozdobione piórkami , papierem kolorowym. 
Ogon przygotuj z zebranych w pęk pasków wyciętych z kolorowych papierów nawiniętych wcześniej 
na ołówek lub podkręconych przez przeciągnięcie po nich ostrzem nożyczek. Otrzymany pióropusz 
przyklej do tułowia 
Nogi ptaka wykonaj z obciążonych plasteliną nakrętek, lub dużych koralików, które trzeba zawiązać 
lub przykleić do długiej tasiemki, sznurka lub nitki. Drugi koniec  zamocuj w otworkach zrobionych 
w tułowiu lub przyklej. 
Teraz przygotuj krzyżak składający się z dwu listewek , kredek, lub patyczków po lodach, sklejonych 
lub związanych na krzyż. Do każdego z ramion za pomocą nitki, lub żyłki przymocuj przód – tył 
krzyżaka z głową i ogonem- tułowiem. Boczne ramiona do nóg prawej i lewej. Dzięki takiemu 
połączeniu możemy teraz sterować , manewrować marionetką za pomocą krzyżaka poruszając ją-
animując. 
 
marionetka z materiałów z recyklingu(np struś): 
https://www.youtube.com/watch?v=_fgy6vh9INY 
https://www.youtube.com/watch?v=ddKJLsJXuBU 
https://naszaszkoladomowa.pl/marionetki-z-plastiku-dziecko-na-warsztat/19649/ 
 
inne: 
http://www.zabawkowicz.pl/zabawka/1069,marionetki.html 
https://www.youtube.com/watch?v=gdrMwkFo6Ao 
https://www.youtube.com/watch?v=dmpcCTZP_OE 
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