
KRÓLICZKI   „TOSIA I TOSIEK” 
 
Potrzebne wam będą: 

- dwie skarpetki lub rajstopy dziecięce (na 

każdego królika po jednej nogawce) 

- dobre nożyczki, klej (ten przezroczysty) 

-  filc – biały, czarny, różowy lub czerwony, 

trochę niebieskiego lub zielonego 

- waciki kosmetyczne 

- wata  

- torebka ryżu (nie ugotowanego) 

- kolorowa wstążka do ozdoby 

- nitka lub sznurek do wiązania 

- jeśli macie w domu: 

 pompon na nosek i ogon (na ogon może 

być malutki kawałek futerka) 

 plastikowe oczy 

 

Wielkość króliczka zależy od wielkości skarpety jaką macie i ile go wypchacie. Jeśli nie macie 

skarpety to wykorzystajcie rajstopy dziecięce. Ważne aby materiał nie był za cienki i się rozciągał. 

Kolory wybierajcie sobie jakie wam się podobają. 

 

 

KRÓLICZEK TOSIA - wykonanie krok po kroku: 

 

1. Na dno skarpety wsypujemy trochę surowego ryżu 

(jak wsypiemy ryż to królik będzie lepiej stał). 

Następnie wypychamy całą skarpetę watą (tak do 

wysokości za piętę w skarpecie) – zostawiamy trochę 

materiału na uszy. W zależności jak dużo włożycie do 

środka waty, takiego grubego będziecie mieć króliczka. 

 

 

 

 

2. Zawiązujemy na górze mocno sznurkiem, nitką lub 

kawałkiem wstążki. 

 

 

3. Aby mieć głowę króliczka zawiązujemy kolejny 

sznurek lub wstążkę tak na wysokości 2/3 skarpety 

(tak przed piętą skarpety). Ale jak chcemy mieć 

większą głowę to trochę niżej. Nie wiążemy za ścisło – 

królik musi mieć szyję. Jak zawiążemy za mocno lub 

zrobimy na dużą głowę to króliczek będzie nam się 

przewracał. 

 

UWAGA – po zawiązaniu głowy sprawdź czy królik 

dobrze stoi. Poprzez uciskanie skarpety, 

nadaj mu kształt (jaki chcesz) tak aby królik stał. 



4. Górę skarpety przetnij na pół (do zawiązanej części głowy) a następnie przytnij te dwie połówki, 

tak aby miały kształt uszów królika (nie musi być idealnie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Wytnij z filcu dwa środki do uszów królika – kształt większej 

łezki. Kolor środka wybierasz sobie sam, zależny od tego, jaki 

kolor masz królika. Jeśli chcesz mieć uszy stojące to pod filc 

podklej sztywny karton, (zanim wytniesz środki) a uszka na 

środku ze sobą sklej. Ja moje uszka jeszcze aby fantazyjnie się 

wykręcały nad sznurkiem zawiązałam w supełek. Każdy 

formuje swoje uszka jak mu się podobają.   

 

6. Wytnij: 
 z białego filcu pyszczek, brzuszek, białe części oka 

 z różowego lub czerwonego nosek, ogonek 

 z zielonego lub niebieskiego można kolory oka w środku 

 z czarnego wąsy, buzię, czarne źrenice 

 z wacika kosmetycznego przeciętego na pół zrobisz łapki  

 ogonek możesz zrobić z pompona lub futerka 

 

Wycięte elementy przyklej na króliczka.  

 

 jeśli masz plastikowe oczy czy pompony 

możesz już nie wycinać tych elementów 

tylko  przykleić gotowe rzeczy. 

 

8. Dla ozdoby możesz zawiązać królikowi kokardę 

na szyi czy uszkach. Kolor kokardy wybierasz 

sobie sam. 

 

 

 

I KRÓLICZEK TOSIA GOTOWY 

 

 

 

 

 



KRÓLIK TOSIEK – wykonanie krok po kroku: 

 

1. Na dno skarpety wsypujemy trochę surowego ryżu (królik będzie lepiej stał) a 

następnie, jak Tosię wypychamy całą skarpetę watą aż za piętę. Aby ten króliczek 

miał ładny kształt najlepiej urwać jeden duży kawałek waty, ukształtować z niego 

takie jajo i włożyć całość do skarpety (grubszy konie do dołu). Dokładamy waty 

jak brakuje.  

 

2. Zawiązujemy końcówkę mocno sznurkiem, 

nitką lub wstążką. Zostawiamy trochę skarpety na 

uszy. Poprzez uciskanie formujemy swojego 

królika  - kształt jaki mam się podoba.. Królik 

musi jednak stać. 

 

 

3. Tak jak poprzednio rozcinamy nie wypchaną część na pół i każdą 

z połówek wycinamy w kształt króliczka uszów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Wycinamy z filcu dwa środki do uszów królika – kształt większej łezki. 

Kolor środka wybierasz sobie sam – dopasuj do koloru skarpety. Tak jak u 

Tosi, jeśli chcesz mieć uszy stojące to pod filc (zanim wytniesz łezki) podklej 

sztywny karton a uszka na środku ze sobą trochę sklej. Każdy formuje swoje 

uszka jak mu się podobają. 

 

 

5. Wytnij: 

 dwa waciki kosmetyczny przetnij na pół to będzie twój pyszczek i łapki 

 brzuszek  (kształt koła lub jajka) – kolor wybierz jaki chcesz 

 oczy – jak masz plastikowe to doklej gotowe  

           - lub z filcu większe białe obwódki a z czarnego źrenice (wzór masz u króliczka Tosi) 

 nos – gotowy z pompona lub wycinamy z filcu 

 ogonek można wyciąć z filcu, futerka lub przykleić pompon. 

 

Przyklej wycięte – gotowe elementy na 

królika tak jak na zdjęciach. 

   



I KRÓLIK TOSIEK ZROBIONY !!! 
 

6. Możemy ozdobić królika jak nam się podoba – czy 

doczepiając mu kokardkę z wstążki, wycięte jajeczko, 

bazie kotki to tylko zależy do was i waszych pomysłów. 

 

ZACHĘCAM DO TWORZENIA KRÓLICZKÓW 

TOSIĘ I TOŚKA WEDŁUG WŁASNYCH 

INSPIRACJI 

A TAKŻE NADAWNIA SWOICH IMION. 

 

ZRÓBCIE ZDJĘCIE SWOIM PRACOM  

MALI ARTYŚCI  

I PRZESLIJCIE NA MOJEGO MAILA 

kornackamalgorzata@op.pl. 

 

 

 

 

 

 

A poniżej prezentuję prace naszych świetlicowych Małych Artystów,  

i ich pomysły na „Wielkanocne króliczki”. 
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