
MARATON PISANIA LISTÓW

Jak zrobić lampion – instrukcja



LAMPIONY

▪ Staraliśmy się, aby wykonanie 
lampionów wymagało jak najmniejszej 
ilości materiałów i żeby były to materiały 
stosunkowo łatwo dostępne, ale 
oczywiście można je zastąpić innymi, 
które macie akurat w domu. 

▪ To jednak tylko propozycja, jak zrobić 
lampion. Oczywiście można go zrobić na 
wiele innych sposobów, najważniejsze, 
żeby dla was było łatwe i przyjemne 
zadanie.

▪ Z udostępnionych przez nas szablonów  
możesz wykonać lampion do trzymania w 
dłoni (Krok 1-10) oraz lampion do 
postawienia (krok 1-6 i 11).



MATERIAŁY

Krok 1: Przygotuj materiały

▪ Arkusze papieru (format A4)

▪ Kolorowa drukarka  (do wydrukowania szablonów)

▪ Nożyczki

▪ Klej 

▪ Ołówek

▪ Gruba tektura

▪ Długa świeczka lub podgrzewacze (tealight), małe słoiczki i taśma klejąca 



SZABLONY LAMPIONÓW

▪ Krok 2: Wydrukuj szablony lampionów

Lampion składa się z 4 boków i podstawy (biała część). 

Przygotowaliśmy szablony z wizerunkami 

bohaterów/ek (1) oraz szablon 

z wizerunkiem bohatera/ki+logo AI (1+1).



INSTRUKCJA

▪ Krok 3: Wytnij szablony.

▪ Krok 4: zegnij szablon wzdłuż linii 



Krok 5: Sklej boczne zakładki i połącz części razem tak, aby utworzyły sześcian. Nie sklejaj jeszcze 
dolnych zakładek. 

Krok 6: Połóż szablon podstawy lampionu 
na tekturze, obrysuj go, a następnie 
wytnij obrysowany na tekturze kwadrat.

Krok 7: Podłóż tekturowy kwadrat pod wycięty 
kwadrat szablonu i wbij ołówek w środek szablonu tak,
aby zaznaczyć środek tektury. 



Krok 8: Odłóż szablon podstawy i postaw 

świeczkę na zaznaczonym środku tektury. 

Obrysuj podstawę świeczki.

Krok 10: Przetnij nożyczkami linie krzyżyka (nie wycinaj kółka, a jedynie tnij nożyczkami wzdłuż 
linii). W otrzymany w ten sposób otwór włóż świeczkę, aby sprawdzić czy świeczka się w nim dobrze 
trzyma. Usuń świeczkę.

Krok 9: W środku kółka zaznacz krzyżyk.



Lampion do postawienia:

▪ Lampion do postawienia:

▪ Wykonaj kroki 1-6 oraz krok 11:

▪ Następnie, taśmą klejącą przyklej szklany słoik na środku tektury. 

▪ Kiedy będziesz chciał/chciała zapalić lampion, włóż do słoika podgrzewacz (tzw. tealight). 



Pamiętaj: 

Nigdy nie zostawiaj palącej się 
świeczki, jeżeli nie ma cię w 
pobliżu.

Papierowe lampiony są 
łatwopalne, więc zachowaj 
ostrożność. 



WAŻNE!

Bezpieczeństwo

▪ Każde organizowane przez nas wydarzenie jest inne i przebiega w innych warunkach. Trzeba to wziąć
pod uwagę przy ocenie ryzyka. Aby ocenić potencjalne ryzyko, należy rozważyć możliwe sytuacje,
które mogą się zdarzyć i spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia uczestników i uczestniczek
wydarzenia. Jeśli potraficie przewidzieć potencjalnie ryzykowne sytuacje - należy podjąć niezbędne
kroki, aby ich uniknąć.

Kilka ważnych uwag:

▪ W przypadku każdego wydarzenia, w czasie którego uczestnicy i uczestniczki będą używać świeczek,
należy upewnić się, że dysponujecie odpowiednim sprzętem gaśniczym na wypadek pożaru.

▪ Należy zapoznać się z planem ewakuacji. Natomiast w przypadku wydarzeń na zewnątrz,
organizatorzy i organizatorki wydarzenia powinni/e ustalić drogi, którymi uczestnicy i uczestniczki
będą opuszczać miejsce wydarzenia, a także przekazać im tą informację.

▪ Organizatorzy i organizatorki wydarzenia powinni/e poinformować uczestników i uczestniczki o
obowiązujących środkach bezpieczeństwa.


