
Lampka

Będą Ci potrzebne:
• Nasz szablon
• Pudełko po butach
• Linijka
• Papier do odrysowywania lub 

pergamin
• Nożyczki
• Nóż z chowanym ostrzem
• Klej
• Przybory do dekorowania
• Małe światełko/świeczka na 

baterie lub latarka

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

Nocne Niebo

Jeśli chcesz, aby i Twój Binguś

słodko zasypiał, zrób dla niego 

Lampkę Nocne Niebo.

Wszystko wygląda inaczej nocą, a to 
sprawia, że Bingusie czasem boją się 

ciemności. Bing zasypia spokojnie, bo 
przy jego łóżku świeci się Sówka - jego 

ulubiona nocna lampka.



Please use caution and your own good judgement about which steps your Bingster can safely be involved in.
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Wykonanie:

Krok 1: Za pomocą linijki narysuj prostokąt na 
wewnętrznej stronie wieczka od pudełka po 
butach, zostawiając około 2,5 cm przerwy 
od krawędzi. Za pomocą nożyczek lub noża 
z chowanym ostrzem, wytnij prostokąt, aby 

Krok 2: Wydrukuj obrazek poniżej. Wytnij 
otwory w miejscu gwiazd i księżyca, 
wzdłuż przerywnej linii.

Krok 3: Przyłóż papier do odrysowywania 
do wydrukowanego obrazka i wytnij 
taki sam kształt. Następnie przyklej 
do odwrotnej strony obrazka, 
wygładzając wszelkie nierówności.

Krok 4: Posmaruj klejem wewnętrzną stronę 
wieczka pudełka, dookoła wyciętego 
otworu. Następnie przyklej przód 
nocnego obrazka do posmarowanej 
klejem strony wieczka. Obrazek 
powinien pokryć cały otwór i być 
widoczny na wierzchu wieczka.
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Krok 5: A teraz czas na udekorowanie 
całego pudełka w dowolny sposób! 
To zadanie dla Twojego Bingusia. 
Polecamy naklejki w kształcie 
gwiazd i brokat, aby dodać Waszej 
nocnej lampce więcej magicznego 
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Krok 6: Kiedy pudełko będzie już ozdobione, 
włóż do środka małe światełko na 
baterię lub latarkę. Zamknij wieczko i 
postaw pudełko na jego boku, tak aby 
nocny obrazek z Bingiem i Flopem był 
widoczny. A teraz zgaś światło!

Czekamy na
Wasze
zdjęcia! Nie możemy się doczekać zdjęć Waszych samodzielnie wykonanych

lampek nocnych. Prosimy udostępniać je na naszej stronie Facebook
(/bingbunnypl) lub w Galerii Bingusiów na naszej stronie internetowej:

http://pl.bingbunny.com/bingster-gallery/

http://pl.bingbunny.com/bingster-gallery/


© 2016 ACAMAR FILMS LTD.


