
Lis – zakładka.

Instrukcja wykonania pracy 

plastycznej.



Potrzebne Wam będą:

• biała kartka A4,

• pomarańczowa kartka A4 (może być pokolorowana na 

pomarańczowo),

• kredki,

• nożyczki,

• klej. 



Weźcie pomarańczową kartkę A4 

i połóżcie ją przed sobą poziomo, o tak.



Odetnijcie taki kawałek kartki pomarańczowej by 

powstał z niej jak największy kwadrat. Pomyślcie jak to 

zrobić. W razie potrzeby poproście o pomoc tatę lub 

mamę.



Połóżcie przed sobą kartkę w kształcie 

kwadratu.



Złóżcie ją po skosie jeden raz. 

Pamiętajcie, po skosie.



Jaki teraz kształt przypomina Wam 

złożona kartka? 



Brawo. To trójkąt. Prawy róg trójkąta 

zagnijcie do góry.



Lewy róg trójkąta również zagnijcie do 

góry.



Teraz rozłóżcie kartkę znowu, o tak.



Wierzchni, górny róg trójkąta zagnijcie 

do dołu. W taki sposób jak na zdjęciu.



Teraz uwaga! Prawy dolny róg zawińcie do 

wewnątrz powstałej kieszonki 

– o tak.



Lewy dolny róg zawińcie również do 

wewnątrz powstałej kieszonki. 



Teraz weźcie odcięty kawałek 

pomarańczowej kartki.



Złóżcie go na pół.



Ułóżcie linią zagięcia do dołu 

i naszkicujcie kształt trójkąta, to będą 

uszy.



Wytnijcie je.



Z białej kartki odetnijcie kawałek.



Złóżcie go na pół.



Ułóżcie go linią zgięcia do dołu 

i naszkicujcie kształt trójkąta, ale nieco mniejszy 

niż był trójkąt pomarańczowy. 

Wytnijcie białe trójkąty.



Białe trójkąty naklejcie na pomarańczowe.



Gotowe uszy przyklejcie od dołu kieszonki.



Zakładkę przyłóżcie do rogu białej kartki 

i odrysujcie na kartce jej kształt.



Wytnijcie odrysowany element kartki.



Złóżcie go na pół po skosie.



Przetnij kartkę po zgięciu, tak by powstały dwa 

trójkąty.



Złóżcie na pół jeden z nich i w taki sposób jak na 

zdjęciu odrysujcie na złożonym trójkącie 

kawałeczek koła.



Przetnijcie złożony trójkąt po narysowanej linii.



Rozłóżcie wycięty element i przyklejcie go do 

naszej zakładki w pokazany na zdjęciu sposób.



Uszy liska – zakładki możecie teraz 

pokolorować. Czego nam tu jeszcze brakuje?



Tak. Czarną kredką możecie dorysować liskowi 

oczy i nos.



I oto nasza zakładka jest już gotowa.



I od razu może zacząć pełnić swoją rolę 



Brawo!!!

Jesteśmy bardzo ciekawe jak wyszły 

Wasze zakładki?


