
Zrób to sam! Mała flaga państwowa i kokarda narodowa. 
 

Poniżej znajdziesz wskazówki jak wykonać małą flagę państwową, którą można 

umieścić w dowolnym miejscu domu oraz kokardę narodową przypinaną 

do ubrania z okazji nadchodzących świąt: 

• 1 maja - Święto Pracy 

• 2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 

• 3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja 

 

MAŁA FLAGA  

 

 
Źródło:  Aleksandra G., edukacjaplastyczna.blogspot.com 

 

Przygotuj: wykałaczki, papier biały i czerwony, klej, nożyczki, ołówek i linijkę. 

 

 
Źródło:  Aleksandra G., edukacjaplastyczna.blogspot.com 



Jak zrobić flagę krok po kroku: 

 

Krok 1. Z białego papieru wycinamy prostokąt o wymiarach 2 cm na 6 cm.  

Zaznaczamy na nim podział w połowie, czyli na wysokości 1cm.  

Z czerwonego wycinamy prostokąt o wymiarach 1,5 cm na 6,5 cm (nie musi być 

dokładnie - chodzi o to, by czerwony prostokąt wystawał poza biały, aby łatwiej 

było skleić oba kolory). 

Krok 2. Przyklejamy czerwony prostokąt do białego. Górna krawędź 

czerwonego ma znaleźć się na połowie białego, tam gdzie zaznaczyliśmy 

wysokość 1 cm. 

Krok 3. Odwracamy sklejone papiery i przycinamy tą części czerwonego 

prostokątu, który wystaje poza biały. 

Krok 4. Składamy flagę wzdłuż krótszego boku. W samym zgięciu umieszczamy 

wykałaczkę, smarujemy klejem i sklejamy. 

Krok 5. Flaga gotowa! Oczywiście jest to tylko symboliczna flaga. 



 

 
Źródło:  Aleksandra G., edukacjaplastyczna.blogspot.com 

KOKARDA 

 

 
Źródło: www.bajkidoczytania.pl 

 

Przygotuj: arkusz A4 papieru koloru czerwonego, arkusz A4 papieru koloru 

białego, nożyczki, klej, szpilkę lub agrafkę. 



 

Jak zrobić kokardę krok po kroku: 

 

Krok 1. Drukujemy szablony i wycinamy poszczególne elementy. 
 

Zanim przystąpimy do klejenia kokardy musimy przygotować poszczególne jej 

części, tak jak na rysunku poniżej.  

 

 
Źródło: www.bajkidoczytania.pl 

 

Dla ułatwienia można użyć gotowych szablonów, które należy wydrukować 

na odpowiednich arkuszach papieru i wyciąć z nich poszczególne elementy. 

Jeżeli nie mamy czerwonego papieru, to możemy wydrukować szablon 

na białym papierze i pokolorować z dwóch stron wycięte elementy. 

Szablon do wydruku na papierze czerwonym: 

https://www.bajkidoczytania.pl/img/kokarda_narodowa_szablon_1.pdf 

Szablon do wydruku na papierze białym: 

https://www.bajkidoczytania.pl/img/kokarda_narodowa_szablon_2.pdf 

 

Krok 2. Końcówki obydwu gwiazd smarujemy klejem i przyklejamy do 

wewnątrz. Jest to, poza samym wycinaniem, najbardziej pracochłonna i 

precyzyjna część. 

Krok 3. Teraz smarujemy klejem wewnętrzną część czerwonej kokardy 

i przyklejamy do niej białą gwiazdę. Dla poprawy estetyki kokardy na białą cześć 

naklejamy białe kółko. 

Krok 4. Biało-czerwona kokarda narodowa właściwie jest już gotowa i w tej 

formie możemy ją przypiąć do ubrania przy pomocy szpilki lub agrafki. 

https://www.bajkidoczytania.pl/img/kokarda_narodowa_szablon_1.pdf
https://www.bajkidoczytania.pl/img/kokarda_narodowa_szablon_2.pdf


Krok 5. Dla wzbogacenia wizualnego możemy jeszcze do spodniej części 

kokardy przykleić dwa paski w narodowych barwach. 

 

 
Źródło: www.bajkidoczytania.pl 

 

Przygotowała:  

Elżbieta Karwecka 

Marlena Mazur 


