
 puszki po konserwach (np. po kukurydzy lub fasoli konserwowej)
 nożyczki
 sznurek (jutowy LUB włóczka LUB jakikolwiek inny) 
 kawałki dowolnego materiału
 tasiemka (wstążka)
 taśma dwustronna LUB pistolet do kleju na gorąco LUB taśma
przeźroczysta
 farby akrylowe
 pędzle

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Kilka dni temu dostaliście pomysły na założenie swojego własnego ogródka
ziołowego na parapecie. Dziś prezentuję Wam 3 różne możliwości

wykonania doniczek na zioła z przedmiotów, które być może znajdziecie w
swoich domach. Możecie skorzystać ze wszystkich pomysłów lub wybrać te,

które Wam się najbardziej podobają i do których macie odpowiednie
niezbędne rzeczy w swoich domach.
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Przygotuj puszkę. Dokładnie ją umyj wodą z płynem do naczyń. Oderwij
papierową etykiętę i usuń resztki kleju. Puszkę dokładnie wysusz.

WYKONANIE

SPOSÓB 1 SPOSÓB 2 SPOSÓB 3

Sznurek przymocuj na dole
puszki (przyklej klejem na
gorąco LUB taśmą LUB

przywiąż).

Okrecaj sznurek naokoło
puszki od dołu do góry, aby

pomiędzy kolejnymi
okrążeniami nie było wolnej

przestrzeni.

Zabezpiecz sznurek na
górze (przyklej taśmą LUB

klejem na gorąco LUB
zawiąż supeł).

Dodatkowo doniczkę
możesz udekorować

wstążką, kokardą, dodać
etykietę itp.

Wytnij kawałek materiału o
szerokości takiej samej jak
wysokość puszki i długości
większej o 2 cm niż obwód

puszki.

Krótszy brzeg materiału
przyklej do puszki taśmą

dwustronną lub klejem na
gorąco.

Owiń materiał dookoła
puszki i przyklej drugi brzeg.

Przewiąż puszkę oowiniętą
materiałem wstążką i zawiąż

kokardę.

Pomaluj puszkę (tylko na
zewnątrz) pierwszą warstwą

białej farby i odstaw do
wyschnięcia.

Wybierz kolor i ponownie
pomaluj puszkę, odstaw do

wyschnięcia.

Jeśli od spodu prześwituje
kolor biały lub kolor puszki,
dokładnie nałóż 3 warstwę
farby o pwybranym przez

siebie kolorze.

Udekoruj puszkę: namaluj
nazwę zioła,które będzie

rosło w doniczce, namaluj
oczy i uśmiech itp.

Doniczka gotowa! :)
W następnym materiale pokażę Wam, w jaki sposób posadzić prawidłowo

lub wysiać zioła w Waszych doniczkach. 


