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Majsterka do sprawności : 

 „ PRZYJACIEL KUBUSIA PUCHATKA” 

 

 

 

 

FIGURKI BAJKOWYCH BOHATERÓW Z MASY CUKROWEJ / KOLOROWEJ PLASTELINY, 

MODELINY/. 

 

Kubuś Puchatek 

1. Standardowo zaczynamy od tułowia, czyli formujemy stożek z żółtej masy cukrowej. 

Czerwoną masę wałkujemy w kształt prostokąta. W 1/3 długości wycinamy trójkąt - to 

będzie przód koszulki Kubusia Puchatka. Przyklejamy ją tak żeby łączenie było z 

boku. 
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2. Z żółtej masy formujemy dwa małe wałeczki, a z czerwonej wycinamy kółko i przecinamy 

je na pół. 

 

  

 

3. W tułów wbijamy wykałaczkę, która będzie trzymała głowę Kubusia Puchatka. Z żółtej 

masy robimy kulkę, spłaszczając ją w górnej części. 

 

Na górnej, węższej części przyklejamy oczka, na dolnej robimy uśmiech i przyklejamy nosek. 

  Z tyłu głowy robimy dwa otwory. Z żółtej masy formujemy dwa uszka w kształcie łezki i 

węższą ich częścią przyklejamy w przygotowane otwory. Tak przygotowaną głową osadzamy 

na wykałaczce i.  Kubuś Puchatek gotowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tygrysek 

 

1. Pomarańczową masę cukrową formujemy w wałek. Kawałek żółtej masy rozwałkowujemy 

i wycinamy z niej elipsę dopasowaną na długość i na szerokość do zrobionego wcześniej 

wałka. Będzie to brzuszek Tygryska. 
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2. Teraz zabieramy się za zrobienie nóżek - z pomarańczowej masy formujemy długi wałeczek 

i tniemy go na pół. Każdą połówkę wyginamy w literę S i spłaszczamy jeden jej koniec. 

 

 Tak zrobione nóżki przyklejamy klejem 

cukrowym po bokach wcześniej 

przygotowanego korpusu. 

 

 

 

 

3. Łapki - z 

pomarańczowej masy formujemy krótszy wałek niż na nóżki i 

przecinamy go na pół. Każdą połówkę zginamy pod kątem prostym i spłaszczyć na jednym 

końcu. Następnie przykleić po obu częściach tułowia.  

 

 

 

 

4. Głowa - zaczynamy od włożenia wykałaczki w tułów, która później utrzyma głowę. 

Następnie formujemy kulkę z pomarańczowej masy cukrowej a następnie zwężamy i 

spłaszczamy ją z jednej strony. 
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Z żółtej masy cukrowej formujemy dwie kulki - mniejszą i większą i spłaszczamy je z jednej 

strony. Zlepiamy je ze sobą spłaszczoną stroną i przyklejamy do wcześniej przygotowanej 

pomarańczowej masy - mniejsza kulka u dołu. 

 

 

 

Na 

pomarańczowej części głowy przyklejamy owalny kawałek żółtej masy, a na górnej części 

nosa kwadracik z pomarańczowej masy. Na czubku przyklejamy różowy nosek a pomiędzy 

żółtymi kawałkami masy - różowy języczek. 

  

 

 

 

5. Z tyłu głowy robimy dwa otwory na uszy. Z pomarańczowej masy 

formujemy dwa stożki, na szerszej części przyklejamy dwie kuleczki z żółtej masy i wpychamy 

je w pomarańczową masę narzędziem kulkowym. 

 

 

   

 

Do tak przygotowanej głowy przyklejamy oczy i rzęsy z czarnej masy cukrowej. Głowę 

najlepiej zostawić na całą noc aż wyschnie i dopiero wtedy osadzić ją na korpusie. 

 

 

 

 

 

6. Ogon - przygotowujemy wałeczek z pomarańczowej masy, na jego końcu przyklejamy 

kawałek czarnej masy. Wycinamy z czarnej masy małe paseczki i przyklejamy na ogonie, 

tworząc tygrysi wzorek. 
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Przyklejamy go z tyłu figurki. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Figurka - na tułowiu, nogach i łapkach przyklejamy paseczki czarnej 

masy. Przyklejamy głowę i na niej także kleimy kilka paseczków o Tygrysek gotowy. 

    

Prosiaczek 

1. Zaczynamy od zrobienia tułowia z ciemnoróżowej masy cukrowej - więc formujemy stożek 

i nacinamy go w poprzek w trzech lub czterech miejscach. 

 

 

 

2. Głowa - robimy kulkę z jasnoróżowej masy, nadajemy jej kształt prostokąta i spłaszczamy z 

obu stron. Na buźce robimy uśmiech. 

 

 

 

 

W tułów wtykamy wykałaczkę i na niej osadzamy głowę. Malujemy oczy i brwi czarnym 

jadalnym mazakiem lub wyklejamy czarną masą cukrową. Na środku przyklejamy różowy 

nosek. W głowie robimy dwa 

otwory na uszy. 

 

 

 

Z ciemnoróżowej masy formujemy uszy spiczaste z obu stron. Węższą stronę wklejamy je w 

przygotowane otwory. 
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3. Rączki i nóżki - na nóżki rolujemy dwa wałeczki, z jednej strony je spłaszczamy a z drugiej 

"pogrubiamy". Tak przygotowane stópki przyklejamy tak żeby były przed Prosiaczkiem. 

 

 

 

 

Na rączki również robimy dwa wałeczki i 

przyklejamy je po bokach tułowia. I Prosiaczek gotowy. 

   

 

Kłapouchy 

1. Zaczynamy od zrobienia tułowia - w 

tym celu ciemnoniebieską masę 

cukrową formujemy w stożek, z jednej 

strony ściskając ją w palcach, tworząc 

grzbiet. Z jasnofioletowej masy wycinamy owal i przyklejamy po przeciwnej stronie grzbietu. 

    

      

    

2. Nogi i łapki - robimy je w ten sam sposób.  

Niebieską masę formujemy w długi wałeczek, taki sam robimy z masy fioletowej. Każdy z 

nich dzielimy na cztery części. Bierzemy po dwie części na nogi - z jednej strony troszkę 

spłaszczamy a z drugiej zaginamy do góry i łączymy ze sobą nogę w dwóch kolorach 

(ciemnoniebieski będzie na zewnątrz). Tak zrobione nóżki przyklejamy po bokach tułowia. 

 

Łapki robimy w ten sam sposób co nogi - żeby 

wyglądały bardziej realistycznie na nogach i 

łapkach robimy po dwa płytkie nacięcia w 

miejscu zgięć. Przygotowane łapy przyklejamy. 
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Na środku robimy wgłębienie, a po jego b okach dziurki od nosa. 

   

 

 

Powyżej nosa 

przyklejamy 

dwa owalne kawałki białej 

masy, na nie naklejamy dwie kuleczki z czarnej masy i mamy oczy. Powyżej robimy brwi z 

dwóch kawałeczków czarnej masy. 

      

 

 

Głowa jest prawie gotowa, więc 

nadziewamy ją na wykałaczkę, a miejsce łączenia smarujemy klejem.  

 

 

4. Uszy, fryzura i ogon. 

Uszy zaczynamy od uformowana ciemnoniebieskiej masy na kształt 

dwóch listków, po środku których przyklejamy dwa paski różowej 

masy. Sklejamy uszy na jednym końcu i tym końcem przyklejamy je do głowy. 

     

 

 

Fryzurę Kłapouchego robimy z czarnej masy cukrowej. Formujemy mały wałeczek długości od 

czubka głowy do zagięcia szyi. Z jednej strony spłaszczamy go po całej długości i wycinamy na 

kształt fryzury. Przyklejamy z tyłu głowy. 
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Ogon to po prostu wałeczek z niebieskiej masy, stożek z czarnej i 

mała kokardka z różowej masy. 

    

 

 

 

A tak wygląda gotowy Kłapouchy 

     

 

 

 

 

 

 

Makieta stumilowego lasu 

Wg. poniżej zamieszczonego plany wykonaj makietę 

stumilowego lasu. Do wykonania tego zadania 

możesz wykorzystać: szyszki sosnowe, szyszki 

świerkowe / jako drzewa/, drobne kamyczki, mech pospolity, suchą trawę/ dobra jest ta 

ozdobna/, resztki styropianu, masę papierową, drobne gałązki / świetnie nadaje się wierzba 

poskręcana/, karton, papier kolorowy, folia aluminiowa / spożywcza/,kredki, farby, klej, 

taśma klejąca, pudełka po zapałkach lub tez inne 

kartonowe pudełeczka.                                         

Za pomocą w/w przedmiotów w oparciu o plan 

wykonaj na płycie styropianowej lub inny 

materiale makietę lasu stumilowego zaznaczając charakterystyczne 

miejsca dla Kubusia Puchatka i jego przyjaciół. Makietę możesz wykorzystać do teatrzyku 

samorodnego.  
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Maski do teatrzyku samorodnego /żywego/ 

W załączniku zamieszczone zostały wzory masek do teatrzyku samorodnego. Wystarczy do 

wykonania je odrysować na twardym materiale/ karton, tektura/, pomalować na 

odpowiednie kolory, wyciąć kształty, wyciąć otwory / na nos, usta, oczy/, przymocować za 

pomocą zszywacza gumkę i gotowe rekwizyty do teatrzyku. 

 


