
 

Opis wykonania pracy plastycznej techniką origami. 

Na przygotowaną kartkę A4 z kolorowego bloku technicznego naklejamy odpowiednio 

złożone koła w następującej kolejności: 

1. Białe koło z symbolem T zaginamy po obu stronach tak, by utworzył się tułów. (kształt 

trapezu) Naklejamy, od strony zagięcia, na środku kartki A4 położonej          w pionie; 

2. W ten sam sposób zaginamy białe koła z symbolem R i naklejamy tworząc rękawy, 

szerszą częścią lekko opuszczone w dół (odwrotnie jak T), klejem smarujemy tylko 

część węższą; 

3. Białe koło z symbolem P składamy na pół i zaginamy linię średnicy koła od połowy do 

środka tworząc pelerynkę (ramiona). Naklejamy na rękawy tak, by wyrównała się linia 

ramion; 

4. Białe koło z symbolem S składamy (podobnie jak koło P), naklejamy na dolną część 

tułowia dopełniając strój sylwetki; 

5. Koło bladoróżowe z symbolem G naklejamy nad pelerynką, tak by stykało się z nią; 

6. Białe koło z symbolem N składamy na pół i z lekkim skosem naklejamy na głowę (koło 

G); 

7. Bladoróżowe koła z symbolem D doklejamy do rękawów częściowo chowając; 

8. Białe koła z symbolem B blisko siebie doklejamy w dolnej części sutanny, lekko 

chowając tworzymy buty. 

9. Dorysowujemy nad głową Papieża aureolę. 

Powodzenia ;)) 

 

 

 



 

Wymiary potrzebnych kół do pracy z kartką A4:  

T - koło o średnicy 5 cm (tułów) 

R - koła o średnicy 5 cm (ręce) 

P - koło o średnicy 8 cm (pelerynka) 

S - koło o średnicy 10 cm (sutanna) 

G - koło o średnicy 3 cm (głowa) 

N - koło o średnicy 2,5 cm (nakrycie głowy) 

D - koła o średnicy 2 cm (dłonie) 

B - koła o średnicy 2 cm (buty) 

 

 

 

 

Szablon poglądowy do pracy plastycznej techniką origami.  

Proszę sprawdź wymiary po wydruku. 
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Załącznik nr 1 

”Gotowa praca” 

 

 

W ten sposób utworzymy postać papieża techniką orgiami. 

Gratulacje ;) 

 

 

Kryteria sukcesu ucznia: 

- potrafię wykonać pracę zgodnie z opisem, 

- odkrywam swoje zdolności plastyczno-techniczne, 

- wykonuję pracę od początku do końca. 

 


