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Guziki
Nauka przyszywania



02 Drodzy
uczestnicy!

w dzisiejszym materiale edukacyjnym
chciałabym przećwiczyć z Wami

podstawową umiejętność, jaką jest
przyszywanie guzików. Jest to zadanie
wymagające odpowiedzialności, gdyż

wymaga posługiwania się ostrym
narzędziem, czyli igłą. Jeśli nie

czujecie się pewnie w tym zadaniu to
na początku poproście o pomoc

swoich opiekunów.   
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uczymy się praktycznej czynności
potrzebnej w życiu codziennym

uczymy się cierpliwości i wytrwałości

wzmacniamy naszą sprawność manualną

uczymy się precyzji

Dlaczego warto nauczyć się
przyszywać guziki?
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Tekstylia, od których oderwał
się nam ostatnio guzik.

Czego będziemy
potrzebować?

1.

Może być to sweterek, koszula lub
poszewka. Jeśli nie mamy odzieży,
od której odpadł nam ostatnio guzik,
przygotujmy sobie po prostu
kawałek materiału do ćwiczenia
przyszywania guzików.
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potrzebować?

2. Nitka.
Wybierzmy mocną bawełnianą
nitkę. Nie powinna być ona jednak
zbyt gruba, żebyśmy nie mieli
trudności z nawlekaniem. Kolor
nitki dobierzmy tak, by pasował to
materiału lub guzika.



06 Czego będziemy
potrzebować?

3. Igła.
Powinna być cienka, aby łatwo było
nią operować. Wybierzmy taką z
dużym uszkiem. Ułatwi nam to
nawlekanie nitki.
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potrzebować?

4. Guzik.
Guzik dobieramy tak, by wielkość
była odpowiednia i aby pasował do
pozostałych guzików naszej odzieży.
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potrzebować?

5. Nożyczki.
Potrzebne nam będą do odcięcia
potrzebnego kawałka nitki.
Nożyczki powinny być ostre i
niewielkie.
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Krok 1. 
Nawlekanie nitki.

Odcinamy nie za długi kawałek nitki
i przewlekamy go przez uszko igły.
Staramy się zrobić to w świetle
dziennym, aby nie męczyć naszych
oczu. 
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Krok 2. 
Zawiązanie supełka.

Na końcu nawleczonej nitki
wiążemy podwójny supełek tak, by
mocno trzymał nitkę na właściwym
miejscu w trakcie przyszywania.
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Krok 3. 
Przyszywanie guzika.

Rozpoczynamy przyszywanie
guzika, wbijając igłę od spodu
materiału w odpowiednim miejscu.
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Krok 3. 
Przyszywanie guzika.

Wbijamy igłę w otwór guzika i
przeciągamy nitkę na drugą stronę.
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Krok 3. 
Przyszywanie guzika.

Czynność powtarzamy z drugiej
strony materiału i przeszywamy tak
do momenty aż guzik będzie dobrze
trzymał się na materiale. 
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Krok 4. 
Zakończenie przyszywania.

Aby zakończyć przyszywanie
guzika, przebijamy igłę na spód
materiały i wykonujemy ryglowanie,
czyli kilkukrotnie przeszywamy
nitkę przez materiał, aby
zabezpieczyć przed pruciem.
Odcinamy pozostałą nitkę
nożyczkami.
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Guzik przyszyty :)


