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Kogut: 

– jedno koło duże (np. pomarańczowe), 

– 6 średnich (np. 2 żółte, 2 czerwone, 1 brązowe i 1 pomarańczowe), 

– 6 kółek małych czerwonych 

– 1 malutkie czarne 

Wykonanie: 

1. Największe koło zginamy na pół – przyklejamy jako korpus. 

2. Z takiego samego koloru robimy głowę (uwaga, na początek smarujemy klejem tylko 

środek koła, chyba, że dziecko nieco starsze samo dopasuje układ grzebienia i dzióbka). 

3. Czerwone kółeczka zginamy na pół – podklejamy „pod głowę” jako grzebień, ‚korale’, i 

dziób – i teraz możemy posmarować też klejem całą głowę. 

4. Pozostałe złożone koła stworzą skrzydła i ogon. 

5. Z czarnego powstanie oczko. 

Na koniec dziecko może przykleić koguta na kolorową kartkę, dorysować trawę, płot. 

Świnka: 

– jedno koło bardzo duże różowe, 

– 2 koła średnie różowe, 

– 7 kół mniejszych różowych, 

– 1 koło mniejsze szare, 

-2 kółeczka wycięte dziurkaczem czarne i 2 różowe. 

Wykonanie: 

1. Przyklejamy największe koło tworzące korpus i koło średnie jako głowę. 

2. Drugie średnie koło zginamy na pół i przyklejamy na dolnej połowie głowy. 

3. Do szarego kółeczka mocujemy dwa maleńkie różowe tworzące nosek i całość naklejamy 

na pyszczek. 

4. Oczka tworzymy z czarnych maleńkich kółek. 

5. Uszy: koła zaginamy najpierw na pół, a później delikatnie po skosie (myślę, że widać to 

dokładnie na obrazku). Podobnie z ogonkiem. 

6. Nóżki to po prostu koła złożone na pół. 

Owieczka: 

– 6 kół wielkości płatków kosmetycznych bawełnianych lub zamiast tego mogą być właśnie 

płatki; 



– 2 różowe LUB 1 różowe i 1 czarne takiej samej wielkości, 

– 2 koła małe różowe i 2 czarne LUB 4 czarne 

– 2 szare LUB błękitne LUB jasnobrązowe małe na oczy 

– 4 kółeczka czarne wycięte dziurkaczem 

Wykonanie: 

– białe koła/płatki naklejamy tworząc „chmurkę”, 

– różowe (lub czarne) umieszczamy w środku naszej „chmurki”, 

– kolejne różowe zaginamy na pół robiąc pyszczek, na który naklejamy dwa malutkie czarne 

– nosek, 

– oczka powstaną z małych kółek w wybranym kolorze i malutkich czarnych, 

– uszy to małe różowe (lub czarne) kółka złożone na pół, 

– nóżki – czarne małe (dlaczego tylko dwie? – bo drugą parę zakrywa wełna :-P) 

Kaczka: 

– 1 koło duże np. żółte, 

– 2 lub 3 koła średnie żółte, 

– 1 koło małe żółte, 1 czarne i 3 pomarańczowe 

Wykonanie: 

Wszystkie koła oprócz jednego średniego składamy na pół). 

1. Największe stworzy korpus. 

2. Średnie to głowa, pod którą przyklejamy małe kółko żółte (jak na obrazku). 

3. Jedno pomarańczowe kółko stworzy dziób, a czarne oczko  

I teraz: 

Opcja 1. 

4. Z żółtych kółek średnich robimy dwa skrzydełka, przyklejając w taki sposób jakby kaczka 

szykowała się „do lotu”, a z pomarańczowych tworzymy nóżki 

Opcja 2. 

4. Jedno średnie żółte kółko przyklejamy na środku korpusu jako skrzydło. Dwa 

pomarańczowe kółka zaginamy ponownie (2 zagięcia 1/4 koła) i robimy nóżki. 

 

 

 


