
WYKORZYSTAJ ODPADY INACZEJ! 
Wykorzystaj stare niepotrzebne przedmioty, odpady, np. plastikowe butelki PET i zrób z nich 

coś nowego. To właśnie jest UPCYKLING.  

 

 

 



 

 

 

Zachęć rodziców, aby pomogli Ci stworzyć ciekawe zabawki z niepotrzebnych 
przedmiotów lub odpadów komunalnych. 

 
 

Gniotek - zrób gniotka! 

Co potrzebujesz? 
Balony, kolorowy papier samoprzylepny, nożyczki, klej, 
markery, mąka ziemniaczana, sznurek. 

Jak zrobię? 
Wsyp mąkę ziemniaczaną do balona za pomocą lejka, 
by ułatwić sobie wsypywanie. Dobrze zwiąż, a potem przyozdób 
gniotka według własnego pomysłu. 

Wąż z nakrętek - spróbuj zrobić zabawnego węża z różnych 

kolorowych nakrętek po butelkach PET. 
Co potrzebujesz? 
Plastikowe nakrętki, guziki albo koraliki, sznurek. 

Jak zrobić? 
Poproś dorosłego, żeby zrobił dziurkę w każdej z nakrętek. 
Następnie zawiąż supeł na końcu sznurka, potem nawlecz na 
sznurek nakrętki. Możesz też użyć innych przedmiotów, 
które twoim zdaniem będą nadawały się na stworzenie 
węża - zabawki. Jak myślisz, co możesz wykorzystać, aby 
zrobić oczy, język? 
 

Wazon - nie wyrzucaj butelek PET, spróbuj zrobić z nich wazon lub 

przybornik na kredki. 
Co potrzebujesz? 
Butelki PET, kolorowy papier i wszystko, co pomoże Ci 
przyozdobić wazon lub przybornik na kredki. 

Jak zrobić? 
Poproś dorosłego, aby przeciął butelkę a pół, następnie pokoloruj ją 
lub ozdób wzorkami. Pomyśl w jaki sposób  
możesz jeszcze wykorzystać niepotrzebne butelki PET. 
 
 

 



Gra zręcznościowa - zobacz jakie to proste! 

Co potrzebujesz?  
Butelki PET, nakrętki, sznurek, plastelina lub kolorową taśma 
samoprzylepna, flamastry, itp. 

Jak zrobić? 
Poproś dorosłego, aby odciął górną część butelki PET. Obklej 
ostre brzegi butelki np. plasteliną lub kolorową taśmą 
samoprzylepną. Poproś dorosłego, aby zrobił otwór 
w nakrętce. Zawiąż ją na końcu sznurka. Drugi sznurek 
przywiąż do szyjki butelki i zakręć butelkę drugą nakrętką. Ozdób butelkę wg. uznania. 
A teraz spróbuj umieścić korek na sznurku wewnątrz butelki. 
 
Jeśli chcesz podzielić się efektami swojej pracy, wyślij jej zdjęcie na adres: 
justyna.czudec@gmail.com. 
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