
 Instrukcja prowadzenia
warsztatów: książka pop-up 

do tekstu Nowe ubranie 
pomysł i scenariusz: Anna Kaszuba Dębska 



kartki z bloku technicznego A3 – 4 sztuki dla każdego
uczestnika, 
taśma dwustronna,
klej w sztyfcie,
ołówki i cienkopisy,
nożyczki,
kolorowe wstążki,
wydrukowany wiersz: Nowe ubranie POBIERZ.

NIEZBĘDNIK:

https://burzamozgow.org/wp-content/uploads/2021/12/Edward-Lear-NOWE-UBRANIE_KZ.pdf


ZACZNIJMY OD...

wspólnego przeczytania wiersza Edwarda Leara Nowe
ubranie. Dla zobrazowania efektu końcowego warto pokazać
uczestnikom warsztatów wcześniej przygotowaną książkę
pop-up. Będzie to doskonała pomoc, z która posłuży jako
inspiracja i motywacja do rozpoczęcia pracy warsztatowej. 



P R Z E B I E G

W A R S Z T A T Ó W

Rozdaj każdemu uczestnikowi wydrukowany tekst
wiersza oraz klej, nożyczki, taśmę i 4 kartki z bloku
technicznego A3. 

Pracę zacznijcie od złożenia każdej z kartek do
formy kwadratu. Zagnijcie krótsze boki kartek,
nadmiar papieru trzeba odciąć. W ten sam sposób
trzeba przygotować wszystkie kartki.   

 



Kwadratowe kartki mocno zagnijcie we wszystkie strony, tak aby
widoczne były miejsca zgięcia papieru. 



Na kolejny etapie składania książki pop-up należy kwadratowe karty zgiąć na pół.
Upewnijcie się, że wszystkie zgięcia są mocne, w razie potrzeby powtórzcie
czynność. Odpowiednie przygotowanie kartek bardzo ułatwi dalszą część warsztatu. 



Tak otrzymane kwadratowe kartki, przetnijcie. Ważne aby kartki naciąć wzdłuż
środkowego zgięcia. Nacięcie powinno sięgać połowy kartki. Następnie składamy
naciętą kartkę zgodnie ze zgięciami i sklejamy całość taśmą dwustronną lub klejem. 



Dokładnie w taki sam sposób przygotujcie wszystkie kartki A3. 



Przy użyciu taśmy dwustronnej lub kleju połączcie wasze przestrzenne karty
(sklejamy ze sobą 4 złożone karty).



Otrzymaną bryłę ponownie trzeba złożyć, tak aby otrzymać kwadrat. Boki kart
zagnijcie do wewnątrz i mocno ściśnijcie, aby upewnić się, że zostały one
prawidłowo złożone.



Czas na zaplanowanie i rozrysowanie wiersza Nowe
ubranie. Ołówkiem lub cienkopisem narysujcie własną
interpretację tekstu. Ważne jest aby zapełnić wszystkie
widoczne ściany bryły.

Zaplanujcie też ruchome elementy waszej książki pop-
up. Mogą to być: otwierane drzwi lub okna, ruchome
rośliny i zwierzęta oraz dodatkowe rozkładane elementy
kartek. Kiedy całość jest gotowa, potnijcie tekst wiersza 
i przyklejcie go w wybranych miejscach. 







Udanych  warsztatów!   

Zapraszamy  na  naszą  stronę

internetową:  www.burzamozgow.org

http://burzamozgow.org/

