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Postarajmy się, żeby Święta były magiczne, rodzinne i pełne ciepła. Jak możemy to sprawić? 

W świąteczny nastrój wprawi nas na pewno wykonanie bożonarodzeniowych ozdób, które będą 

stanowiły świąteczne dekoracje w dniu Wigilii. 

Bardzo lubię wiersz Ewy Szelburg-Zarembiny pt. „Zaczarowane drzewko”, który zaczyna się tak: 

 

„Choinka proszę pana 

jest chyba zaczarowana, 

bo zaraz wszystko odmienia: 

było szaro, a ona wchodzi do domu – 

zielona i spełnia marzenia (...)” 

 

Tak właśnie jest – choinka jest magicznym drzewkiem, symbolem Świąt wnoszącym do naszych 

domów radość. 

Chciałam zaproponować Wam wykonanie ozdoby świątecznej – wesołej, zielonej choinki szytej 

ręcznie z filcu. Mam nadzieję, że „taniec igły z nitką” będzie dla Was nowym, sympatycznym 

doświadczeniem, a zaproszenie do współpracy rodzica lub rodzeństwa pozwoli wspólnie wkroczyć 

w świąteczną atmosferę. 

Zapoznajcie się z filmikiem „Dziergany” w serwisie internetowym „YouTube”, który przedstawia 

dokładną instrukcję wykonania ręcznego ściegu brzegowego. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zj4nc8ygAYQ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zj4nc8ygAYQ


Materiały potrzebne do zajęć:  

• filc (zielony, inne kolory),  

• kordonek, 

•  igła z dużym oczkiem, 

•  karton, 

•  flamaster, 

•  nożyczki,  

• klej,  

• wata do wypchania choinki. 

Sposób wykonania ozdoby: 

1. Na kartonie złożonym na pół rysujemy połówkę choinki (choinka musi być symetryczna) 

Wycinamy z kartonu choinkę – szablon. 

2. Odrysowujemy od szablonu dwie jednakowe choinki na arkuszu filcu i wycinamy je 

nożyczkami. 

3. Nawlekamy igłę kordonkiem. 

4. Zszywamy dwie choinki z filcu ułożone równo jedna na drugiej ściegiem brzegowym 

dzierganym, który połączy oba elementy, ale będzie stanowił jednocześnie ozdobę choinki. 

5. W trakcie zszywania choinki wypychamy ją etapami watą (robimy to dokładnie, nie 

pozostawiając pustych miejsc). 

6. Z kolorowego filcu wycinamy małe kółeczka – bombki na choinkę. 

7. Przyklejamy kółeczka do choinki. 

 

Nasza choinka jest już gotowa. Będzie doskonałą dekoracją na świątecznym stole. Może być także 

własnoręcznie wykonanym prezentem dla kogoś bliskiego! 

 

 

 

Życzę miłej pracy w oparciu o dołączone zdjęcia! 
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