
MANIPULACYJNE PUDEŁKO 

 
 

Pudełko manipulacyjne jest świetną zabawą, która rozwija wyobraźnię, jest nie lada 

wyzwaniem pod względem koncentracji uwagi, jak również wspiera motorykę rąk i 

koordynację wzrokowo – ruchową. Ta rozwijająca zabawka jest prosta w wykonaniu i na 

długo zajmie Twoją pociechę, ponieważ… zrobiona jest z wszelakich odpadów! Dzieci 

fascynują przedmioty codziennego użytku, dlatego do zrobienia pudełka użyłam m.in. 

pustych butelek, kartonu po butach czy wskaźnika daty na kalendarz   

 

ZAPOTRZEBOWANIE: 
 

 Karton (np. po butach), który będzie podstawą całej zabawy. Dostosuj wielkość 
kartonu do ilości materiałów.  

 Mazaki,  
 Plastelina,  
 Nożyczki,  

 Taśmy klejące, klej na gorąco,  
 Kolorowy blok rysunkowy 



 Koszulka na kartki 
 Butelka 
 Wyznacznik daty na kalendarz,  
 Kamyczki 
 Koperta 
 Spinacze 

 
 

 
1. Obklej jedną stronę pudełka kolorowym papierem. Narysuj np. serek, następnie  

za pomocą nożyczek wyłup dziurki.  Pod warstwą kartonu przyklej materiał 
innej faktury, najlepiej w takim samym kolorze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
2. Następny bok kartonu wyklej innym kolorem papieru. Wytnij górną część butelki 

mając w zapasie dodatkowe 2 cm długości, które posłużą na mocowanie butelki z 
kartonem. Dorysuj zwierzątko, które, do którego pasuje smukły pyszczek – mi od 
razu na myśl przyszła mysz. Wsyp do butelki małe kamyczki, groch, koraliki – coś, 
czym dziecko będzie mogło się bawić wsypując do myszki przez nakrętkę.  
 

 
 

 



3. Wytnij z kolorowego papieru chmurki, samolot oraz nie zapomnij o stworzeniu tła. 
Przymocuj z obu stron kartonu wskaźnik dat na kalendarz oraz doklej samolot do 
czerwonego prostokąta. Teraz Twój malec bez problemu będzie mógł szybować po 
niebie! Równie fajnym pomysłem jest zrobienie z nieba tafli wody, po której 
przepływa łódka.  
 

 
 

 
4. Wytnij z kolorowego papieru bajkową postać, którą następnie przykleisz na 

kartonie – ja wybrałam ciasteczkowego potworka, zatem dorobiłam takie atrybuty 
jak kolorowe ciastka z różną ilością posypek. Ciasteczka umieszczone są w kopercie. 
Podczas wskazywania ciasteczka z pięcioma posypkami, dziecko wyjmuje daną 
słodycz i karmi stwora, któremu został zrobiony otwór do chowania ciasteczek. Pod 
warstwą kartonu doczepiłam koszulkę na makulaturę, dzięki czemu ciastka nie 
wpadają bezpośrednio do pudełka.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. Ostatnia ścianka kartonu przedziurawiona jest w dowolnej sekwencji oraz opleciona 
sznurkiem do zapinania i odpinania spinaczy.  


