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Idą święta!
W Szwarcwaldzkim Lesie biały puch sypał nieprzerwanie. Mięciutka kołderka pokryła wszystkie 

drzewa i leśne zakamarki. Wydawało się, że cały las śpi. Jednak pośród naszej wesołej gromadki 

panowało poruszenie. Podekscytowani nadchodzącymi świętami porządkowali swoje domki.

– Znowu nagromadziłem za dużo śmieci – pomyślał Niedźwiedź Wojtek. – Co tu z nimi zrobić?

Z zadumy wyrwało go pukanie do drzwi. Jeż Ignacy, Sowa Anna i Wiewiórka Hanna uśmiechnięci 

od ucha do ucha weszli do środka i energicznie otrząsnęli się ze śniegu.

– To jak? Montujemy lampki? – zapytał Jeż.

– Jakie lampki? – odparł zdezorientowany Wojtek.

– Na podwórku! Na naszej wielkiej choince! Przecież na święta musimy mieć choinkę! – 

roześmiała się Sowa, po czym zerknęła na stos papierów w kącie pokoju.

– Po co ci te śmieci?

– No właśnie chciałem się ich pozbyć.

– Pozbyć się? Lepiej zrobić z nich świąteczne ozdoby!



– Dobra myśl, ale najpierw powieśmy lampki – stwierdził Niedźwiedź, sięgając po drabinę.

Wśród śmiechów i plątaniny kabli ekipie w końcu udało się rozświetlić piękną, rozłożystą choinkę.

– Słuchajcie – zaczęła poważnie Wiewiórka Hanna – może wszyscy poszukamy w swoich 

domkach odpadków, z których można zrobić ozdoby? Będzie bardziej kolorowo! Spotykamy się 

za piętnaście minut u Wojtka!

Każde z przyjaciół przyniosło różne odpadki: papierowe, 

szklane, plastikowe, a nawet aluminiowe puszki!

Czym jest recycling?
To wykorzystywanie materiałów, z których wykonane są niektóre odpady. Dzięki 

ponownemu wykorzystywaniu odpadów duża część śmieci może, zamiast na 

wysypisko, trafić znowu do użytku. Dzięki recyklingowi mniej zaśmiecamy środowisko, 

dlatego firma Wiha 70% rękojeści narzędzi produkuje z materiałów z odzysku.



Czy wiesz, jak długo rozkładają się śmieci?

BIOODPADY ALUMINIUM
SZKŁO
nie rozkłada się

PAPIER PLASTIK

– Zacznijmy od szklanych słoików – zaproponowała Sowa Anna. Pokażę wam, jak zrobić świąteczne 

lampiony!

szklanego słoika

2 szyszek
kawałka sznurka jutowego 

lub konopnego

Szklane opakowania można przetwarzać w nieskończoność. Oddanie jednej 

szklanej butelki do recyklingu pozwala oszczędzić tyle energii elektrycznej, 

ile trzeba, aby telewizor działał przez pięć godzin. Ale ze szkła można zrobić 

też piękny lampion! Potrzebujesz:

brokatu w kleju (może być srebrny, 

złoty lub biały czy zielony)

kleju szybkoschnącego

1 garści soli gruboziarnistej

1. Do szklanego słoika wsyp sól, 

która będzie imitować śnieg.

2. Szyjkę słoika obwiąż ciasno sznurkiem. 

Możesz zawiązać kokardkę.

3. Szyszki ozdób brokatem (możesz też je 

całe pomalować farbkami).

4. Spód szyszki posmaruj klejem i przyklej 

do sznurka.

5. Do lampionu można włożyć świeczkę 

typu tealight.

Idealna ozdoba na stół!

Szklany lampion

ok. 2-5 tygodni ok. 50-100 latok. 6 miesięcy ok. 100-1000 lat



– A czy ze szkła da się też zrobić ozdoby na choinkę? – zainteresowała się Wiewiórka?

– No pewnie, na przykład z żarówek można zrobić bombki! – odpowiedziała Anna.

zużytej żarówki

kleju (np. Kamaben magic)
białego brokatu 

Potrzebujesz:

kartki lub kolorowego brystolu 

(pomarańczowego i czarnego)

szerokiego pędzelka sznurka

dwóch cieniutkich gałązek

Bałwanek z żarówki

1. Pędzelkiem rozprowadź klej po szklanej 

części żarówki.

2. Trzymając żarówkę nad talerzykiem, obsyp 

równomiernie całą powierzchnię brokatem.

3. Z papieru wytnij nos w kształcie trójkąta i małe 

kółka, które będą udawać węgielki (możesz też użyć 

białego papieru i pokolorować go flamastrami lub 

farbkami).

4. Przyklej na żarówce tak, by powstała buzia i guziki.

5. Po bokach przyklej gałązki, tak by powstały ręce bałwanka.

6. Owiń sznurek wokół metalowej części żarówki.

Gotowe!



– Wiecie, że żeby wyprodukować tonę papieru, trzeba ściąć sto siedemnaście drzew, które 

produkują tlen dla stu siedemdziesięciu osób? – zapytał nagle Jeż Ignacy.

Niedźwiedź, który w pełnym skupieniu malował bombkę, odparł:

– Czyli oszczędzając papier i oddając papier do recyklingu, ratujemy drzewa? Nasz las?

– Dokładnie tak!

kartonowego opakowania

po jajkach
nożyczek

Stwórz aniołka na choinkę! Potrzebujesz:

tasiemki lub grubszej nitki

kulki – filcowej, drewnianej,

 styropianowej lub zrobionej 

ze sreberka po słodyczach 

kleju

koralika lub guzika
igły z dużym oczkiem

Papierowy aniołek

1. Z kartonowego opakowania wytnij korpus aniołka (część w kształcie stożka).

2. Przewlecz tasiemkę przez szczyt wyciętego tułowia, przez koralik stanowiący głowę i z powro-

tem. Od spodu przymocuj koralik lub guziczek – zabezpieczy to nitkę przed wyrwaniem.

3. Z wytłoczki po jajkach wytnij kształt skrzydeł.

4. Przyklej skrzydełka do aniołka.

Aniołka możesz dowolnie ozdobić: dodać wzory z kleju z brokatem, pomalować farbkami, itd. 



Czy wiesz, że…
z 35 plastikowych butelek można zrobić jedną bluzę z polaru? 

Wykorzystaj niepotrzebne zakrętki butelek, żeby stworzyć piękną, miniaturową choinkę.

Plastyczna zabawa tak wciągnęła leśną brygadę, że nie zauważyła, jak szybko zrobiło się ciemno. 

Nastał wieczór, kiedy przyjaciele mieli już cały kosz kolorowych, pięknych ozdób. Raz, dwa rozwiesili 

je pośród lampek na choince. Drzewko będzie cieszyć mieszkańców lasu, do których z pewnością 

wkrótce zawita Święty Mikołaj! Przywitajmy go wspólnie!

zielonych, plastikowych 

nakrętek różnych rozmiarów

korków do wina 

Potrzebujesz:

guzików

plasteliny

pokrywki ze słoika

Miniaturowa choinka

1. Na pokrywce od wewnętrznej strony przyklej na plastelinę korek 

od wina.

2. Wybierz największą zieloną nakrętkę i również na plastelinę 

przymocuj ją do korka. Kolejno na plastelinę przyklejaj coraz 

mniejsze nakrętki.

3. Na szczycie choineczki przyklej kolorowy guzik, a dookoła choinki 

na małe kulki plasteliny guziczki w innych kolorach.



Korzystając ze zużytych przedmiotów codziennego użytku, jak butelki, nakrętki, papierowe 

opakowania czy puszki, stwórz Świętego Mikołaja. Możesz użyć dodatkowych materiałów 

jak papier, farby, klej, plastelina, flamastry czy brokat. 

Poproś mamę lub tatę o przesłanie zdjęcia na adres: 

maja.sikorska@wiha.com

Trzej najbardziej pomysłowi majsterkowicze otrzymają nagrody niespodzianki od Wiha.

Mamy czas do 24 grudnia, a więc bierzmy się do pracy! 

Regulamin i nagrody TUTAJ.

Konkurs

https://www2.wiha.com/files/bmecat/data_pl/Konkurs_Witaj_Miko%C5%82aju_2022.pdf

