
Robótki

Czas na Bal!

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

Binga!Bal
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Pozwól Twojemu Bingusiowi i jego 
przyjaciołom przebrać się na 

ich przyjęcie za Binga i Sulę! Aby 
zobaczyć, jak zrobić uszy Binga i 
Suli, odwiedź naszą stronę www. 
(albo kliknij na obrazek powyżej)

Bing uwielbia pyszne marchewkowe 

bajgle oraz koktajle! Przepisy możesz 

znaleźć na naszej stronie 

http://pl.bingbunny.com 

(lub po prostu kliknij na obrazek powyżej).

Uszy

Nos encantaría ver las fotos de tu Bingki con sus orejas de Bing. 

Compártelas con nosotros en nuestra página de Facebook 

(/bingbunny) o envíalas a nuestra página web para exhibirlas en 

la Galería de Bingkis: http://es.bingbunny.com/galeria-de-bingkis/

¡Cuéntanos 

qué tal!
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Zróbmy
Uszy Binga!

Wykonanie:1. Przetnij pasek wzdłuż przerywanej 
linii, a następnie połącz końce 
dwóch powstałych kawałków. 
Przyłóż pasek do głowy Twojego 
Bingusia i sklej końce tak, aby 
opaska na niego pasowała.2. A teraz czas wyciąć uszy i udekorować je w dowolny sposób! 

Na początek, przyklej je do sztywnej 
kartki papieru; pudełko po płatkach 
śniadaniowych świetnie się do tego 
nada.

Prosimy zachować ostrożność i upewnić się, że Binguś pozostaje pod 

Twoim czujnym okiem na każdym etapie twórczego procesu.

Pokaż namswoje uszy!

3. Jeśli używasz kleju, brokatu lub farbek 
do dekorowania uszu, pozwól im 
wyschnąć.

4. Przyklej ozdobione uszy do opaski w 
wybranym miejscu a potem...
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Przekąski i napoje



Balony
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Balony są świetnym elementem dekoracji na 

każdym przyjęciu. Co powiecie na balony 

w kolorach Binga - 

czerwonym, zielonym i czarnym?  

Nie zapominajmy o  pomarańczowym 

-to ulubiony kolor Binga! 

Będzie przy tym jeszcze więcej 

zabawy, jeśli Bingusie ozdobią 

baloniki pisakami lub naklejkami.

Pora na zabawę w 
muzyczne figury!

Oto reguły gry:

• Wybierz kogoś, kto będzie obserwatorem (może ktoś z 

dorosłych?) Pozostali będą muzycznymi figurami.

• Włącz muzykę, w rytm której figury będą mogły się poruszać.

• Kiedy muzyka przestanie grać, wszystkie 

figury muszą zastygnąć w bezruchu.

• Nie mogą nawet drgnąć... Ani troszeczkę...

• Kiedy obserwator zauważy, że któraś figura się 

poruszyła, ta figura także staje się obserwatorem!

• Bawimy się do czasu, kiedy pozostanie tylko jedna 

muzyczna figura - to nasz zwycięzca!

Gry i zabawy



Bingowe 
Chorągiewki
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Bal Binga nie może się obejść bez 
Bingowych chorągiewek! Do ich 
wykonania, będą Ci potrzebne:

• Nasz szablon

• Nożyczki

• Sznurek

• Klej

• Pisaki, kredki, farbki, 
naklejki... i inne przybory 
do dekorowania, których 
lubią używać Bingusie.



1.  Wytnij chorągiewki z załączonego 
szablonu wzdłuż czarnej ciągłej 
linii. 

2. Twój Binguś i jego przyjaciele 
mogą teraz rozpocząć 
dekorowanie chorągiewek - im 
bardziej będą kolorowe tym lepiej!

3. Kiedy chorągiewki będa już 
pięknie ozdobione, zegnij papier 
wzdłuż przerywanej linii.

4. Przyłóż sznurek do 
nakrótszego brzegu 
chorągiewki a następnie złóż 
krawędź wzdłuż zgięcia i sklej.

5.  Powtarzaj tę czynność dopóki 
nie przyczepisz do sznurka 
wszystkich chorągiewek!

6. Twoja chorągiewkowa girlanda 
na pewno będzie wyglądała 
wspaniale na Balu Binga! 
Czekamy na Wasze zdjęcia! 

Sposób 

wykonania 

chorągiewek:
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Bingowe 
Chorągiewki



Korona Binga© ACAMAR FILMS LTD. 2015
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Bal Binga może być też 

balem przebierańców! Zróbmy 

zatem koronę Króla Binga oraz 

Księżniczki Kokkolinny! 

Będą Ci do tego potrzebne:

• Nożyczki
• Sznurek
• Klej
• Pisaki, kredki, farbki, 

naklejki... i inne przybory do 
dekorowania, których lubią 
używać Bingusie!

Nasz szablon

1. Z załączonego szablonu 
wytnij wzdłuż linii kształt 
korony oraz opaskę.

2. A teraz czas, aby Bingusie 
udekorowały korony - do dzieła!

3.  Kiedy już skończą, połącz 
jeden koniec opaski z końcem 
korony za pomocą kleju.  

4.  Przyłóż koronę do głowy Bingusia, 
tak aby na niego pasowała i 
sklej dwa końce ze sobą.

5. Poczekaj aż klej wyschnie.

6.  Gotowe! Teraz w kolekcji strojów 
Bingusia jest też korona Króla 
Binga lub Księżniczki Kokkolinny.

7.  Nie możemy się już doczekać, 
aby zobaczyć zdjęcia 
Bingusiów w ich koronach!

Wykonanie:
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Podziękuj wszystkim przyjaciołom 

Twojego Bingusia za przybycie 

na jego przyjęcie, podarowując 

im kartkę na pamiątkę.

Dla:  

To była super zabawa! 

Bez Ciebie nie byłoby 

tak miło. 

Dziękuję za wspólnie 
spędzony czas.

Kartki
z podziękowaniami!


