
Kartka bożonarodzeniowa z wyskakującą choinką  

 

Jednym z pierwszych zwiastunów świąt są kartki bożonarodzeniowe. 

My zajmiemy się kartką z wyskakującą choinką. Jak zrobić taką 

kartkę? Otóż będziemy potrzebować: 

* 2 kartki papieru 

* nożyczki 

* ołówek 

* klej 

Krok 1. 

Wydrukuj szablon kartki bożonarodzeniowej choinki (znajduje się na 

ostatniej stronie). 

Krok 2.  

Połóż kartkę z narysowaną choinką na stole. Weź linijkę i przyłóż ją do 

pionowej, przerywanej linii pośrodku rysunku. 

Krok 3. 

Przeciągnij po środkowej, pionowej linii czymś cienkim i twardym. 

Może być zaokrąglona część spinacza, długopis bez tuszu (chodzi o to, 

aby nie pozostał ślad, a samo wgniecenie, dzięki któremu kartka 

będzie się lepiej zginać). Zrób to samo na wszystkich przerywanych 

liniach na rysunku. 

Krok 4. 

Wytnij kartkę nożyczkami (ostrożnie i równo). 

 



Krok 5. 

Zacznij zginać kartkę na pół w taki sposób, aby rysunek choinki był na 

zewnątrz. 

Krok 6. 

Ostrożnie zacznij przecinać ciągłe linie na rysunku zaczynając od 

szczytu choinki. 

Krok 7. 

Wycięty fragment zegnij wzdłuż przerywanej linii z obydwu stron 

kartki. 

Krok 8. 

Otwórz kartkę i wepchnij wycięty fragment na zewnętrzną stronę (na 

tę stronę kartki, która jest czysta). 

Krok 9. 

Jeśli odwrócisz kartkę na drugą stronę, powinieneś zobaczyć widok 

taki jak na zdjęciu obok. 

 



Krok 10. 

Powtórz cały proces, aż wytniesz wszystkie linie na choince. Po 

wycięciu 5 linii twoja kartka powinna wyglądać jak na zdjęciu. 

 

Krok 11. 

Weź kartkę papieru (szablon do druku na ostatniej stronie) 

Krok 12. 

Odwróć kartkę z choinką na wewnętrzną stronę - tę, na której widać 

przerywane linie choinki. Posmaruj dokładnie klejem prawy koniec 

kartki - od góry do dołu. 

Krok 13. 

Sklej ze sobą obie kartki, tak, aby narysowane na nich linie znalazły 

się wewnątrz i nie były widoczne. 

 



Krok 14. 

Odwróć kartkę przodem do siebie i delikatnie ją otwórz i zamknij kilka 

razy. Twoja kartka bożonarodzeniowa jest gotowa do dekoracji! 

 

Źródło: https://tipy.interia.pl/artykul_692,jak-zrobic-kartki-

bozonarodzeniowe-z-wyskakujaca-choinka.html#s4181 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


