
Natury
Odkrywca

Będą Ci 
potrzebne: 

• Nasz szablon 
(na następnej stronie)

• Kartka z bloku technicznego
• Nożyczki
• Spinacz do papieru albo kawałek 

sznurka
• Klej
• Pisaki, kredki, farbki... oraz wszystkie 

inne przybory, którymi lubi 
kolorować Binguś!
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Zakręć kołem i szukaj w pobliżu koloru, 

na którym się zatrzymało. Bing i jego 

przyjaciele znaleźli czerwone liście, 

pomarańczowe kamyki oraz żółty 

dmuchawiec - 

ciekawe, co Tobie uda się znaleźć!

Prosimy zachować ostrożność i upewnić się, że Binguś pozostaje pod 
Twoim czujnym okiem na każdym etapie twórczego procesu.

Tęczowe Koło Natury
i odkrywaj świat przyrody 

razem z Bingiem! 

Zrób swoje własne 



Czekamy na 
Twoją 

foto-relację!

Masz do wyboru dwa szablony: jeden do pokolorowania 

przez Twojego Bingusia, a drugi już 

wypełniony tęczowymi kolorami.
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Wykonanie:

1. Kiedy Binguś wybierze już swoje Tęczowe Koło 
Natury, wytnij je wzdłuż przerywanej linii.

2. Jeśli Twój Binguś chce sam pokolorować koło natury, to jest to dobry 
moment, aby to zrobić. Nie zapomnij użyć wszystkich kolorów tęczy!

3.  Połóż koło na sztywnej kartce papieru i je obrysuj.

4.  Wytnij odrysowane koło wzdłuż linii.

5.  Sklej dwa koła ze sobą, aby je usztywnić.

6. Wytnij kształt strzałki i przyłóż do kartki.

7.  Obrysuj strzałkę a następnie powtórz czynność z 
punktu 4.

8. Delikatnie zrób nożyczkami otwór na środku koła 
oraz na końcu strzałki. 

9.  Przyczep strzałkę do Koła Natury za pomocą 
wygiętego spinacza do papieru albo krótkiego 
kawałka sznurka. Upewnij się, że koło może łatwo 
się obracać.

10.  Jeśli chcesz, aby Twoje koło było twardsze, 
przyklej do spodu jeszcze jedną warstwę.

Czekamy na zdjęcia zabawy Bingusiów! Prosimy o udostępnienie ich na naszej 
stronie Facebook lub wysłanie ich do Galerii Bingusiów na naszej stronie 

internetowej http://pl.bingbunny.com/galeria-bingusiow

Odkrywcy Przyrody, czas zakręcić 

kołem natury!
Ciekawe, na jakim kolorze 

się zatrzyma i co uda Wam się znaleźć.

 http://pl.bingbunny.com/galeria-bingusiow
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