
Na pewno zauważyliście, że w czasie obchodów świąt majowych wiele osób,
głównie przedstawicieli władz, nosi na piersi wpięte w ubrania biało-

czerwone kółeczka. Są to tzw. kotyliony, inaczej rozetki. Pierwotnie była to
wstążeczka orderowa w kształcie małej, stylizowanej róży. Później także
kokardka przypięta do piersi osób tańczących kotylion (stąd też druga
nazwa). Rozetki były noszone także podczas ważnych wydarzeń, np.

rewolucje, powstania, święta narodowe. Obecnie rozetki przypinane są
podczas uroczystości państwowych lub kampanii wyborczych (np. na

wiecach) – w barwach narodowych lub podczas świąt lokalnych – w barwach
miast lub regionów.

KOTYLIONY
30 kwietnia 2020



Materiały: 
- 2 paski czerwonego papieru
   szer. 4 cm i dł. kartki A4
   szer. 1 cm, dł. 10 cm
- 2 paski białego papieru    
  szer. 3 cm i dł. kartki A4
  szer. 1 cm, dł. 10 cm
- koło z czerwonego papieru o śr. 4,5 cm
- koło z białego papieru o śr. 2,5 cm
 
Narzędzia:
- klej w sztyfcie
- nożyczki

SPOSÓB 1



WYKONANIE

Trzeba się zaopatrzyć w dwa paski bibuły (ewentualnie papieru)
koloru białego i czerwonego, po jednej wstążce w kolorze białym i 
czerwonym, klej, nożyczki.
 
Z białej i czerwonej bibuły należy wyciąć paski, które następnie
trzeba zgiąć w taki sposób, aby powstała „harmonijka”. Końce
„harmonijki” należy skleić ze sobą w taki sposób, by powstało koło.
W efekcie otrzymujemy zatem dwie „harmonijki” - białą i czerwoną.
Trzeba jednak pamiętać, aby pasek czerwonej bibuły był węższy od
białego. 
 
Sklejamy obie „harmonijki” w jedną całość.
 
Z białej bibuły lub tektury wycinamy koło, którym później
zamkniemy kotylion.
 
Przygotowane wcześniej wstążki przyklejamy z tyłu złożonego
kotylionu. 
 
Następnie jako ostatni element przyklejamy z tyłu kotylionu
wycięte wcześniej białe kółko.

FILM INSTRUKTAŻOWY: https://youtu.be/ciISVdgOLMk



Materiały:
12 białych pasków o wymiarach 1 cm x 5 cm
12 czerwonych pasków o wymiarach 1,2 cm x 7 cm
2 białe koła o średnicy 3,5 cm
1 biały i 1 czerwony pasek o wymiarach 1 cm x 8 cm
 
Narzędzia:
nożyczki
taśma dwustronna
klej w sztyfcie

SPOSÓB 2



WYKONANIE

Jeden koniec wyciętych z papieru pasków smarujemy klejem i
łączymy z drugim końcem, ale nie składamy. 
 
Do jednego z wyciętych z papieru kół przyklejamy najpierw białe
paski, tak aby wystawały na około 1,5 cm poza koło. 
 
Doklejamy do nich czerwone paski w taki sposób, aby znalazły się 
one pomiędzy białymi i wystawały na około 2,5 cm poza koło. 
 
Smarujemy klejem drugie koło i przyklejamy na czerwone paski. 
 
Na końcu białego i czerwonego paska wycinamy mały trójkąt.
Drugi koniec smarujemy klejem i przyklejamy paski z tyłu kotylionu.
Pamiętajmy, żeby po odwróceniu biały pasek znajdował się
po lewej stronie. 
 
Z taśmy dwustronnej odcinamy mały prostokąt i przyklejamy z tyłu
kotylionu – posłuży on do  przymocowania go na ubraniu.  Taki
kotylion będzie się pięknie prezentował na uroczystościach.

FILM INSTRUKTAŻOWY: https://youtu.be/-5Rp51gqJDA


