


 
Czy wiecie, że 20 I 2022 r.

 to Dzień Wiedzy o Pingwinach?
 

Edward Manitius, któremu poświęcona jest najnowsza wystawa
czasowa w naszym Muzeum, tworzył również zabawki-

opakowania. Część z nich przypomina ptaki. 
Na wystawie odnajdziesz kilka 

ich gatunków. 
 

Dzień Wiedzy o Pingwinie jest pretekstem do tego,
 by dowiedzieć się więcej 

o bohaterze wystawy, ale nie zapominamy 
również wspomnieć o tych tajemniczych ptakach. 



 
Pingwin stworzony przez Edwarda Manitiusa



 
Czy wiedzieliście, że do rodziny pingwinów 

należy aż 17 gatunków tych ptaków? 
 

Wszystkie mieszkają na półkuli południowej,
 ponieważ tam występuje zimny, antarktyczny prąd morski. 

 
Siedem gatunków spośród siedemnastu woli Antarktydę, pozostałe wolą
mieszkać w mniej lub bardziej oddalonych od bieguna zakątkach globu,
takich jak południowe wybrzeża Afryki, Ameryki Południowej, a także

Australii. Nieobce są im też mieszczące się na równiku wyspy Galapagos.
 

Zachęcamy do wykonania własnej kolekcji pingwinów 
w swoim domu. To świetne, sensoryczne i rozwijające motorykę małą

ćwiczenie!
 



 
1.Włóczki w dwóch,
kontrastowych kolorach 
(np. czarnym i białym)
2.Papier kolorowy lub filc albo
piankę do wykonania dzioba, 
 skrzydełek i kończyn
3.Taśmę klejącą dwustronną
4.Nożyczki
5.Tekturę (np. okładkę 
po zapisanym zeszycie
lub zużytą teczkę A4)
6.Cyrkiel
7.Flamaster
8.Samoprzylepne oczka
(opcjonalnie)

 

Do wykonania pingwina potrzebujesz:
 

W wykonaniu pingwina pomogą Ci 
zamieszczone w instrukcji zdjęcia



 1. Na tekturze odrysuj dwa duże kółka jednakowej wielkości. 
Od ich rozmiaru zależy wielkość pingwina. 

W środku dużych kół odrysuj małe, jednakowe kółka.



2. Wytnij kółka.



3. Na każde z kółek nawiń włóczkę. 
Na jednym z kółek, włóczki powinno być troszkę więcej 
(to będzie brzuszek) niż na drugiej (to będzie główka).



4. Połóż kółka jedno na drugim.



5. Zacznij owijać kółka drugą włóczką. 
Im więcej włóczki, tym bardziej puszysty będzie pingwin.



6. Duża włóczka nie przejdzie przez mniejsze kółka, 
dlatego warto podzielić ją na kilka mniejszych włóczek 

i łączyć supełkiem w trakcie nawijania.



7. Przetnij nożyczkami włóczkę tak jak na zdjęciu.



8. Po przecięciu włóczki opleć ją ok. 30-40 cm nicią 
i zawiąż mocno na supełek. Wiszącą nitkę przytnij.



9. Rozerwij tekturowe kółka.



10. Dwukolorową kulkę należy delikatnie przystrzyc, w taki sposób, 
aby w okolicach zaplanowanej główki znalazło się mniej włóczki 

niż w okolicach brzuszka



11. Oczka możesz wykonać z klejącej taśmy dwustronnej 
i supełków włóczki lub przykleić gotowe oczka samoprzylepne. 

 
 



12. Na papierze kolorowym, filcu lub piance narysuj dziób, 
kończyny i skrzydełka wg wzoru na zdjęciu.



13. Wytnij narysowane elementy.



14. Na odwrocie skrzydełek i dzioba przyklej klejącą taśmę dwustronną. 
Na kończynach przyklej taśmę po stronie zewnętrznej.

 



15. Przystrzyżonemu pingwinowi doklej w odpowiednich miejscach 
wszystkie, przygotowane elementy.

 



Taki pingwin może posłużyć jako pompon do torebki lub plecaka, breloczek
do kluczy, albo mała maskotka.

 
 



 
Zapraszamy do obejrzenia wystawy 

„Rzeczy do zabawy. Edward Manitius i jego wytwórnia” 
w Muzeum Warszawskiej Pragi

 
 


